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KARL MARX 
ŞI 

FRIEDRICH ENGELS 

SCRISORI 
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Parte a întîi 

Corespondenţa 

dintre Marx şi Engels 

Ianuarie 1881-martie 1883 



1881 
„ .1 

Engels către Marx 

la Eastbourne 1 

Dragul meu Maur, 

122, Regent's Park Road, N.W. 1} 
[Londra] 7 iulie 1881 

In scrisoarea precedentă am uitat complet să-ţi scriu 
despre bani; prezenţa lui Sch[orlemmer] mă cam stînjeneşte. 
Acum îţi pot trimite 100 a 2) 120 I.st. ; întrebarea este doar 
dacă îi vrei pe toţi odată, precum şi cit să vă trimit acolo, 
cit să las aici. Hotărăşte-te imediat ce vei primi această 
scrisoare, astfel ca eu să am chiar mîine răspunsul. Mîine 
seară Sch[orlemmer] şi Pumps se duc la teatru, iar eu rămîn 
acasă, aşa incit aş putea să completez imediat un cec pe 
numele lui Lenchen şi să i-l duc ; soţia ta sau tu veţi stabili 
ce să se facă cu banii. 

Tussy şi D[olly) Maitland au jucat amîndouâ foarte bine; 
micuţa a dat dovadă de foarte multă seif possession 3) şi era 
teribil de drăguţă pe scenă. Tussy a fost foarte bine în scenele 
pasionale, dar se cam observa că şi-a luat-o drept model pe 
Ellen Terry aşa cum Radford şi l-a luat pe Irving ; va aban
dona însă curînd acest stil ; dacă vrea să facă impresie, tre· 
buie neapărat strike out a line of her own 4), şi o va face. 

Am auzit că pînă acum aerul de mare nu a avut asupra 
soţiei tale efectul scontat ; aşa se întîmplă uneori la început, 
dar să sperăm că Lucrurile se vor îndrepta. 

Pumps pleacă luni 5) cu Sch[orlemmer] la Manchester ca 
s-o aducă pe micuţa Lydia. Am auzit că i-aţi scris lui Tussy 

1) 122, Regent's Park Road, Nord West (la această adresă a 
locuit Engels la Londra din septembrie 1870 pînă la inceputui lui 
octombrie 1894). - Nota red. 

2) pînă la. - Nota red. 
�) - siguranţă de sine. - Nota trad. 
4) - să-şi creeze un stil propriu. - Nota trad. 
5) 11 iulie. - Nota red. 
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să vină la voi ; în cazul acesta eu voi veni poate mai tîrziu, 
după ce se va întoarce P[umps]. După cit se pare, în curînd 
vom pleca la Bridlington Quay, iar mai tîrziu, cind Sch[or
lemmer] se va întoarce din Germania, vom pleca împreună cu 
el la Jersey ; cel puţin deocamdată acestea sînt planurile. 

Calde salutări de la noi toţi soţiei tale şi ţie. 

Al tău, 
F.E. 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Dragă Engels, 

2 

Marx către Engels 

la Londra 2 

27 iulie 1881 
11, Boulevard Thiers, Argenteuil 

Astăzi nu-ţi pot scrie mai pe larg, căd trebuie să expe
diez o sumedenie de scrisori şi, cum era şi firesc, în prima zi 
am fost luat în primire de puştime 6). 

Călătoria de la Londra la Dover a decurs bine, în limitele 
sperate ; cu alte cuviRte, starea deloc mulţumitoare în care 
se afla soţia mea la plecarea din Maitland ·Park 7) nu s-a în
răutăţit pe pare!urs. Pe vapor ea s-a dus dfrect în cabina doam
nelor, unde a găsit o canapea straşnică şi a putut să stea 
culcată. Marea era foarte liniştită, iar vremea minunată. Cînd 
a coborît la Calais, ea se simţea mai,· bine decît la pl2carea 

8) Nepoţii lui Marx : Jean, Henri, Edgar şi Marcel Longuet. -

Nota red. 
7) Maitland Par� Road 41 (la această adresă a locuit la Londra 

Marx cu familia lui7 din martie 1875 pină la sfîrşitul vieţii). -
Nota red. 1 
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din Londra, aşa că a hotărît să continuăm călătoria. Singurele 
staţii în care, conform biletelor noastre, puteam să ne între
rupem călătoria spre Paris erau Calais şi Amiens. Acesta 
din urmă (la o distanţă de vreo două ore de Paris) i s-a părut 
prea aproape de destinaţie ca să ne mai oprim. Dar între 
Amiens şi Creil a simţit că iar începe diareea şi crampele 
s-au înteţit. La Creil trenul nu stă decît trei minute; pentru 
ea a fost însă suficient ca să se descurce. La Paris, unde am 
ajuns la 7 şi jumătate seara, în gară ne aştepta Longuet. Dar 
din gara aceasta trenul direct spre Argenteuil pleca prea 
tîrziu ca să-l mai aşteptăm. Drept care, după ce douaniers 8) 
ne-au controlat bagajele, am luat o cab 9) pînă la gara St. La
zare, de unde, după oarecare aşteptare, am pornit-o cu trenul 
spre destinaţie, ajungînd însă abia în jurul orei 10.  Soţia 
mea se simţea foarte rău, dar astăzi dimineaţă (cel puţin 
acum, pe la ora 10) îi este mai bine decît îi era de obicei la 
această oră. !n orice caz, la întoarcere va trebui să facem 
mult mai multe popasuri. 

Longuet mă va prezenta astăzi medicului său 10), aşa că, 
dacă diareea va reveni, se va putea interveni imediat. 

Aici i-am găsit pe toţi sănătoşi. Numai Johnny şi Harry 
sînt puţin cam răciţi din pricina schimbării de temperatură 
(zilele extrem de călduroase i-au sleit pe copii, în special pe 
Johnny). Locuinţa, ca locuinţă de vară, e admirabilă, probabil 
că a servit cîndva ca atare vreunui richard 11) . 

With best compliments to Pumps 12) .  

Al tău, 
Maur 

După cît se pare, Tussy i-a scris corespondentului ei 13) 
din Paris despre sosirea mea, care, în felul acesta, conform 
relatărilor lui Longuet, a şi devenit secretul lui Polichinelle. 
"Anarhiştii", spune el, îmi vor atribui intenţii răuvoitoare în 

s) - vameşii. - Nota trad. 
9) - trăsură. - Nota trad. 10) Dourlen. -Nota red. 11) - bogătaş. - Nota trad. , 12) - Complimente lui Pumps. - Nota 'tTad. 
13) Carl Hirsch. � Nota red. 
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legătură cu manevrele electorale a. Clemenceau i-a spus că 
nu am absolut deloc a mă teme de poliţie. 

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 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

3 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Argenteuil 

Dragul meu Maur, 

1, Sea View 
Bridlington Quay, Yorkshire 

29 iulie 1881 

Am primit scrisoarea ta ieri dimineaţă tocmai înainte de 
plecarea noastră 4, şi am fost foarte bucuros aflînd că aţi 
călătorit relativ bine. Dar ai dreptate cînd spui că drumul 
.de întoarcere intenţionezi să-l faceţi în mai multe etape : o 
bolnavă ca ea ar risca prea mult rămînînd 12  ore în picioare. 
Soer însă că schimbarea aerului şi a decorului nu va întîrzia 
să-şi facă efectul dorit. 

Am plecat la 1 0,30 şi am ajuns aici la 5,05, mil1Jlls geaman
tanul meu, care s-a rătăcit, dar care a apărut chiar în seara 
respectivă. După vreo 15  minute de căutare am găsit o lo
cuinţă splendidă şi nu prea scumpă (două camere în genul 
celor de anul trecut, dar cu mult mai bune în toate privin
ţele). Ieri a plouat puţin, astăzi însă pare să se însenineze 
treptat. Pentru a mă asigura, în eventualitatea că vremea va 
fi ploioasă, ceea ce pentru noi, la Londra, a 

·
devenit din nou 

în ultimul timp ceva absolut obişnuit, am luat alaltăieri de 
la Tussy lucrarea lui Skaldin şi primele două volume ale 
lui Maurer despre pămînturile senioriale s. 

Deocamdată ne gindim să rămînem aici trei săptărnîni, 
poate patru, în funcţie de vreme şi de celelalte împrejurări. 
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Cecurile le am la mine ; dacă ai nevoie de ceva, nu te jena 
şi spune-mi cu aproximaţie ce sumă îţi trebuie. Soţia ta nu 
trebuie să ducă lipsă de nimic; trebuie să aibă tot ce-şi do
reşte sau ce credeţi voi că i-ar face plăcere. 

Tussy a fost chiar alaltăseară la noi şi �a se face că 
am plecat cu ea să iau cărţile şi să bem împreună inevitabila 
bere Pilsen. Aici există posibilitatea de a înlocui în oarecare 
măsură berea germană ; amara ale 14) care se serveşte la o 
mică cafenea de pe dig este excelentă şi face spumă ca şi 
berea germană. 

Sorie-mi cît mai eurînd care mai e situaţia. 
Calde salutări de la noi toţi soţiei tale şi lui Jenny. 

Pumps îi transmite salutări în special lui Johnny, eu de 
asemenea. Salută-l şi pe Longuet. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zw1schen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931• 

4 

Al tău, 
F.E 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Bridlington Quay 

Dear Fred, 

3 august 1881 
11, Boulevard Thiers, Argenteuil 

!mi este foarte penibil să apelez atît de mult la punga 
ta, dar anarhia care s-a instalat în ultimii doi ani în gospo
dăria noastră, provocînd tot felul de restanţe, mă apasă de 
multă vreme. La 1 5  luna aceasta trebuie să plătesc la Londra 
30 l.st., şi asta mă obsedează de cînd am plecat de acolo. 

14) - bere englezească. - Nota trad. 
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Cind ne vom întoarce, nu se ştie. Aid avem zi de zj 
aceleaşi necazuri ca şi la Eastbourne 1, cu singura deosebir� 
că dintr-o daită apar nişte dureri insuportabile, a.<?a cum s-a 
întîmplat, de pildă, ieri. Doctorul nostru, Dourlen, care este 
un medic extraordinar şi, din fericire, locuieşte foarte aproape 
de noi, a intervenit rmediat şi a administrat unul dintre me
dicamentele cu efect puternic, pe ibază de opiu, pe care :;Jonkin 
le ţinea cu bună ştiinţă în rezervă. După aceea ea 15) a avut 
o noapte liniştită, iar astăzi se simte iatît de bine, încît, îm
potriva obiceiului, s-a sculat încă de la ora 11 dimineaţa şi 
se distrează în societatea lui J enny şi a copiilor 16) . (Diareea 
a încetat a doua zi după sosire. Dourlen ne-a spus din capul 
locului : dacă nu este decît o întîmplare, nu e grav ; dar ar 
purtea să fie şi un simptom de infecţie intestinală. Din feri
cire, n-a fost aşa.) 

„Ameliorările" temporare nu împiedică, desigur, evoluţia 
firească a bolii, dar ele o amăgesc pe soţia mea, iar lui 
J enny - cu toate obiecţiile mele - îi întăresc convingerea 
câ trebuie să ne prelungim cit mai mult şederea la AI'genteuil. 
Eu ştiu mai bine cum stau lucrurile şi mă simt gîtuit de 
teamă. Ieri noapte, pentru prima oară de fapt, am dormit 
iarăşi relativ bine. Mă încearcă toate' astea acum, parcă o 
moară mi-ar umbla prin cap 17) . De aceea am şi stat pînă acum 
numai la Argenteuil şi nu m-am dus la Paris, nici n-am 
încurajat prin cîteva rînduri pe vreunul dintre cei de acolo 
să mă viziteze. De altfel, Hirsch i-a şi spus, pe bună dreptate, 
lui Longuet, în biroul redacţiei lui „Justice", că este surprins 
de această „abstention" 18) a mea. 

Into the bargain 19), de-a lungul ultimelor cinci zile aici 
s-a desfăşurat o dramă ă. la Kotzebue. 

Jenny avea o bucătăreasă, a very lively young girl from 
the country 20) ,  de care era mulţumită în toate privinţele, căci 
şi cu copiii se purta foarte bine. Din partea ultimei ei stăpîne, 
soţia d-rului Reynaud (şi el medic la Argenteuil), av�a. ca 

15) Jenny Marx. - Nota red. 
16) Jenny Longuet şi copiii ei : Jean, Henri, Edgar şi Marcel. 

- Nota red. 
17) Goethe. „Faust", partea I, scena a patra („Odaie de studiu"), 

Bucureşti, E.S.P.L.A., 1955, p. 106. - Nota red. 
1s) - „abţinere". - Nota trad. 
19) - In plus. - Nota trad. 20) - o fată foarte vioaie de la ţară. - Nota trad. 
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referinţă „negativă", doar faptul că a părăsit serviciul la 
cerere. Bătrîna mamă a lui Longuet, care caută la tot pasul 
să-şi exercite autoritatea asupra lui Jenny, nu s-a mulţumit 
nicidecum cu atît şi n-a avut altă treabă decît să-i scrie din 
proprie iniţiativă d-nei Reynaud. 

Madame Reynaud este o cochetă frumuşică, iar soţul ei 
- un măgar prost oa noaptea. De aceea, în casa acestei pe
rechi se petrec lucruri despre care se bîrfeşte mult în Ar
genteuil. Ei nu ştiau că fosta lor slujnică şi-a găsit o slujbă 
chiar în acelaşi oraş şi încă la d-l Longuet, prietenul intim 
al d-rului Dourlen, a cărui soţie este duşmanca „intimă" a 
doamnei Reynaud. This was to be looked after 21). 

Şi iată că într-o bună dimineaţă apare madame Reynaud 
- pe care pînă atunci J ennychen nu o cunoscuse personal -
şi îi spune că fata a avut încurcături cu bărbaţi (dar doamna l), 
iar ceea ce este cel mai rău, e hoaţă, dans l'espece 22), i-a furat 
un inel de aur ; o asigurră pe J enny că doreşte să aranjeze 
lucrurile en famille 23), fără să facă apel la „autorităţi" etc. 
Pe scurt, J ennychen summons the girl 24), doamna Reynaud 
o ia cu vorba, dar at the same time 25) o ameninţă, fata recu
noaşte, îi înapoiază inelul... şi după aceea d�rul Reynaud o 
reclamă pe nefericită la juge de paix 26). Upshot 27) : ieri a 
fost dusă la Versailles la juge d'instruction 28) ! Tu ştii că, 
potrivit unei prevederi preluate din dreptul i'oman, în care 
familia = servi 29), în Code 30) se prevede ca aceste mici in
fracţiuni, oare în mod obişnuit s.înt judecate de tribunalul 
corecţional, să fie aduse în faţa Curţii cu juri. 

Între timp, Jenny a făcut toarte demersurile posibile pe 
lîngă judecătorul de pace, un om foarte amabil, dar chestiu
nea nu mai depindea de el de vreme oe fusese depusă în 
mod oficial o reclamaţie. Totuşi, declaraţiile lui Jenny, pe 
care el le-a consemnat, precum şi menţionarea procedurii ex-

21) - Asta ar fi trebuit avut în vedere. - Nota trad. 22) - în speţă. - Nota trad. 
23) - în familie. - Nota trad. 
24) - cheamă fata. - Nota trad. 
25) - în acelaşi timp. - Nota trad. 
28) - judecătorul de pace. - Nota trad. 
27) - Rezultatul. - Nota trad. 28) - j udecătorul de instrucţie. - Nota trad. 
29) - familia = sclavii. - Nota trad. 
ao) - Codul penal. - Nota trad. 
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trajudiciare a d-nei Reynaud, anexată, de asemenea, la pro� 
cesul-verbal, îi vor ajuta fetei. 

Faptul că J enny a luat apărarea fetei 1-a surprins pe 
judecătorul de pace, numai că el a privit toată poveste.a ca o 
nostimadă. A întrebat-o : Mais vous ne voulez pas defendre· 
le vol? - Mais non, Monsieur, commencez par arreter tous 
Ies grands voleurs d' Argenteuil, et de Paris par dessus le 
marche ! 31) .  

Pînă una-alta a rămas fără bucătăreasă. Prostănaca aia 
din Londra - sora lui Canry, care a fost cîndva la noi - is 
good for nothing in that line 32), şi apoi are de lucru pînă 
peste cap cu cei patru copii. 

Apropo. Nordau - care i-a luat locul lui Hirsch la 
„ Vossische Zeitung" - a primit o decoraţie franceză ! Hirsch 
a reacţionat demascîndu-1 în „Justice" ! Ziarul atacă ministe
rul care acordă decoraţii unui calomniator al Franţei (Nordau 
este evreu germano-maghiar ; el a scris în apărarea lui Bis
marck şi împotriva lui Tissot despre „le vrai pays des mil
liards" 33) 6, precum şi lui Bleichroder, care voia să impună la 
belle France 34) la o contribuţie de 10 miliarde, în loc de 
5 miliarde 7. 

Imbecilul de Nordau, care în momentul de faţă se află 
la Paris, a răspuns printr-o scrisoare adresată ziairului „J os
tice", în care se prezintă ca apărător al Franţei ; a fost însă 
demascat imediat în .,Justice" şi a doua zi în „Republique 
franc; ai se". 

Salut. 

Al tău, 
Maur 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

31) - Doar nu vreţi să apăraţi hoţia? - Nu, domnule, dar în
cepeţi prin a-i aresta pe marii pungaşi din Argenteuil şi pe deasupra 
pe cei din Paris ! - Nota trad. 

32) - în treaba asta nu face doi bani. - Nota trad. 
33) - „adevărata ţară a miliardelor". - Nota trad. 
34) - frumoasa Franţă. - Nota trad. 
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Engels către Marx 

la Argenteuil 

Dragul meu Maur, 

1, Sea View 
Bridlington Quay, Yorkshire 

6 august 1881 

Scrisoarea ta a sosit a1c1 alaltăieri seara aproape deschisă, 
şi asta din cauz.a plioului. Pentru ieri fusese fixată o plim
bare la Flamborough Head, aşa că de-abia astăzi ajung să-ţi 
răspund. 

Nu-ţi mai face sînge rău pentru nenorocitele alea de 
30 I.st. Dacă nu contramandezi nimic, eu voi trimite din timp 
un cec pentru această sumă lui Tussy, căreia tu îi vei da 
instrucţiunile necesare. Dacă însă ai nevoie de mai mult, 
dă-mi de ştire şi atunci Yoi completa un cec mai mare. N-am 
luat cu mine decît cîteva formulare, aşa că trebuie să le 
folosesc cu economie. 

Multe mulţumiri pentru veştile despre bolnavă 35). In lo
cul tău, eu aş căuta să respect cît mai strict termenul stabilit 
de Donkin ; medicul vostru de acolo 36) te va ajuta, desigur, 
şi el în această privinţă. Dacă durerile se înteţesc, asta se 
poate întîmpla şi pe drum, şi atunci vă veţi vedea într-o si
tuaţie cît se poate de dificilă. 

Povestea cu slujnica este j:>entru noi, oricum, mai amu
zantă decît pentru biata J ennychen ; noroc că pentru mo
ment o are cel puţin pe Lenchen acolo. E gre'..! de spus care 
dintre burghezele acelea franceze merită mai multă admi
raţie : bătrîna mamă a lui Longuet, care, sub pretextul asi
gurării unor slujnice cu moralitate exemplară pentru J enny, 
are grijă ca aceasta să rămînă veşnic fără slujnică, sau ono
rabila soţie a doctorului 37), care, în interesul moralei publice, 
îşi calcă cuvîntul dat (altfel nu şi-ar mai fi văzut niciodată 
inelul înapoi) de îndată ce a fost din nou în posesia inelului. 

35) Jenny Marx. - Nota red. 
36) Dourlen. - Nota red. 
37) Reynaud. - Nota red. 
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Aici totul e plicticos, ca de obicei în staţiunile de pe 
litoral; din păcate, trebuie să renunţ la băile de mare, căci 
îmi agravează surzenia. Pentru mine asta este o nenorocire, 
dar nu se poate altfel dacă nu vreau să ajung înainte de vreme 
surd ca Allsop. Astăzi îi scriu Laurei şi o invit aici pentru 
cîtva timp. Ea va putea aranja totul în aşa fel încît să fie 
din nou la Londra cînd vă întoarceţi voi, sau imediat după 
aceea. 

Anexez o scrisoare a lui Gumpert care te va ului. Nu mai 
e nevoie să-ţi spun că este vorba de sora din Manchester a 
Bertei Bocker de la Londra 38). 

Faptul că Nordau a fost decorat este într-adevăr incre
dibil. De curînd am văzut anunţată cu surle şi trîmbiţe în 
„K[olnische] Z[eitung]" insolenta sa carte „Aus dem wahren 
Milliairdenlande" 8. Dar comparaţia cu Bleichr[oder] se potri
veşte numai în măsura în care şi N[ordau] ajunge la concluzia 
că din această ţară se mai poate stoarce surprinzător de mult, 
ceea ce, desigur, famelicii iuncheri prusieni vor ţine bine 
minte. 

Mi se termină cerneala, îmi rămîne numai atît cît să-i 
scriu Laurei, de aceea închei cu calde salutări pentru voi toţi. 

Al tău, 
F.E. 

Faci foarte bine ca, m pofida tuturor acestor Hirsch etc., 
nu acorzi Parisului mai multă atenţie decît îţi convine. 

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 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

38) Vezi volumul de faţă, p. 19-20. - Nota red. 
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Marx către Engels 

la Bridlington Quay 

19' 

[Argenteuil] 9 august 1881 

Dear Fred, 
Chiar acum am primit scrisoarea ta. Prezenta ţi-o trimit 

recomandat ; despre perlustrarea scrisorilor, după cum spune 
Longuet, nu poate fi vorba ; dar scrisorile recomandate, mai 
ales în asemenea localităţi obscure cum este Argenteuil, sînt 
expediate mai repede. 

Sîmbătă 39) am dus-o pe soţia mea la Paris, pe care l-a 
văzut dintr-o trăsură deschisă ; i-a plăcut foarte mult (mie 
îmi face impresia unui foire perpetuelle 40) ; fireşte, ne-am 
oprit de cîteva ori şi ne-am odihnit la măsuţele din faţa cafe
nelelor. La înapoiere, pe drum, la un moment dat nu s-a 
simţit bine, totuşi vrea să mai meargă. 

Starea ei este cea obişnuită, uneori are dureri insupor
tabile, alteori ceasuri de-a rîndul se simte mai bine. Fiindcă 
slăbeşte într-una, adinamia progresează. Ieri a avut o mică 
sîngerare la nivelul pielii, pe care doctorul 41) o consideră un 
simptom de adinamie. I-am spus că ar trebui să ne gîndim 
serios la întoarcere ; el e de părere că mai putem aştepta 
cîteva zile înainte de a lua o hotărîre definitivă. Ea însăşi 
mi-a jucat o festă : după ce i-am spus că vom pleca la sfîrşi
tul acestei săptămîni, a dat la spălat o grămadă de rufe, 
care vor fi gata abia la începutul săptămînii viitoare. In 
orice caz, îţi voi telegrafia cînd vom pleca (dacă nu reuşesc 
să te anunţ din timp, mai simplu, printr-o sorisoare). In mod 
paradoxal, deşi noaptea dorm al dracului de puţin, iar peste 
zi sînt extrem de hărţuit, toţi spun că am o mină bună, 
şi chiar aşa şi este. 

Pe Jennychen o chinuie foarte rău astma, căci în casă 
e curent, dar, ca de obicei, ea suportă totul cu eroism. 

a9) 6 august. - Nota red. 
40) - bilei permanent. - Nota trad. 
41) Dourlen. - Nota red. 
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Duminică urma să-i arăt Helenei 42) Parisul ; de aceea 
i-am scris lui Hirsch şi in the nick of time 43) . Era pe punctul 
de a pleca într-o călătorie (spre marele necaz al lui Kaub şi 
spre supărarea soţiei lui) în Germania. El vrea să le arate 
conducătorilor partidului din Germania că nu e nimic extra
ordinar să înfrunţi pericolul poliţiei. Ieri a şters-o. 

Ieri la dejun a fost aici J aclard cu rusoaica lui 44) ; o pe
reche simpatică. Astăzi, aceeaşi reprezentaţie : sînt aşteptaţi 
Lissagaray şi soţia doctorului nostru (împreună cu sora ei) . 

Jaclard ne-a spus că a asistat la o adunare electorală la 
Batignolles, unde, în calitate de candidaţi, s-au prezentat : 
Henry Maret, Dr. Regnard al nostru şi . . .  Pyat, care - selfun
derstood 45) cu permisiunea poliţiei - a apărut pe neaşteptate 
acolo. Pyat a fost luat în focuri de-i plîngeai de milă. Cînd a 
început să vorbească despre Comună, toţi i-au strigat : „Vous 
l'avez lâchee ! " 46). Nici Regnard n-a avut mai mult succes. 
Vrînd să pară paradoxal şi profund, prostul a început prin a 
declara : „J e suis contre la liberte ! " General howling ! 47) Ex
plicaţia lui ulterioară că s-ar fi referit la „libertatea congrega
ţiilor" nu i-a fost de nici un folos. Luptătorul pentru cultură 
akăzut, Henry Maret a căzut şi el. 

S-ar putea ca, numeric, extrema stingă să înregistreze o 
oarecare creştere, dar rezultatul principal va fi, probabil, vic
toria lui Gambetta. ln condiţiile din Franţa, scurtul răgaz 
al alegerilor oferă şan'>e şarlatanilor care deţin num€roase 
„poziţii" - celor care par a fi în măsură să ofere funcţii în 
aparatul guvernamental şi să dispună de „ vistieria statu
lui" etc. „Grevyştii" 48) l-ar fi putut înfrînge pe Gambetta 
dacă după ultimele failures 49) ale acestuia s-ar fi arătat mai 
energici şi i-ar fi alungat din cabinet pe adepţii lui : Cazat, 
Constans şi Farre. „Cum n-au făcut-o - îşi spun vînătorii 
de posturi, speculanţii de bursă etc. etc. -, înseamnă că 

42) Demuth. - Nota red. 
43) - tocmai la timp. - Nota trad. 
44) A. V. Korvin-Krukovskaia. - Nota red. 
45) - bineînţeles. - Nota trad. 
16) - „Dumneata ai trădat-o!". - Nota trad. 
4;) - „Eu sînl împotriva libertăţii!" Vacarm general ! - Nota trad. 
48) Adepţii lui Jules Grevy. - Nota red. 
4D) - E'Şecuri. - Nota trad. 
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Gambetta is the man ! They have not dared to attack him 
in his strongholds, you cannot rely upon them 50) ! " Atacurile 
generale la adresa lui care apar zilnic în presa ;radicală şi 
reactionară contribuite to enhance him des pi te all his tom
fool�ries 51). In plus, ţăranul vede în Gambetta nec plus ultra 5:!) 
de republicanism posibil. 

Tot acum îi expediez şi lui Tussy o scrisoare cu instruc
ţiunile necesare. Voi mai �vea nevoie de ceva bani, căci de 
data asta călătoria mă va costa mai scump (în plus, doctorul 
e de păre;re că bolnava ar trebui să stea cîteva zile la Bou
logne, căci aerul de mare i-ar face bine), tr�buie să achit ono
rariul considerabil al doctorului şi să compensez cît de cît 
cheltuielile cu care am împovărat-o pe J ennychen. 

Aşadar, Gumpert îşi întemeiază a treia (sau a doua) fa
milie. Intr-un ceas bun ! Pentru un doctor este o hotărîre 
înţeleaptă. La Manchester, soţia mea a auzit din dive;rse părţi 
numai lucruri bune despre doamna Bocker. 

Salut. 

Al tău, 
Maur 

Beesly se face de rîs din ce în ce mai rău. Weiler n-ar 
fi trebuit să admită elogierea lui Max Hirsch în „Labour Stan
dard" 9. 

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 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

5q) - este omul potrivit ! N-au îndrăznit să-i atace poziţiile nu 
te poţi bizui pe ei ! - Nota trad. 

' 

• 51) - nu fac decit să-i consolideze poziţiile, în ciuda prostiilor 
comise. - Nota trad. 

52) - textual : nu poate fi depăşit ; aici : ultima expresie. - Nota 
trad. 
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Engels către Marx 

la Argenteuil 

Dragul meu Maur, 

1, Sea View, Bridlington Quay 
Yorkshire, 11 august 1881 

Scrisoarea ta recomandată a sosit aseară, dar tot deschisă, 
şi de data asta chiar complet. Anexez plicul ca să vezi că 
nici măcar n-a fost lipit. 

Lui Tussy i-am trimis chiar acum, recomandat, un cec de 
.50 I.st. Dacă vrei ca din restul de 20 I.st. (peste cele 30 I.st. 
despre care ai scris tu) o parte sau totul să se trimită la Paris, 
Tussy poate rezolva treaba mai repede decît tine, care ar 
trebui să încasezi acolo un cec emis la Londra. Ea poate obţine 
uşor transferaTea banilor la Paris. 

In privinţa alegerilor din Franţa sînt întru totul de acord 
•CU tine. De altfel, oricum, această Cameră nu va funcţiona 
multă vreme : de îndată ce se va introduce scrutinul de listă, 
-ea va fi imediat din nou dizolvată. 

Ieri dimineaţă l-am anunţat pe d-l Shipton 53) că nu va 
mai primi articole de fond de la mine. Kautsky mi-a trimis 
ieri un material slab despre legislaţia internaţională a muncii 
in fabrici într-o traducere proastă, pe care am corectat-o şi 
artl trimis-o lui S[hipton] 10. Ieri am primit corectura şi o 
scrisoare de la S[hipton], căruia două pasaje i s-au părut prea 
„tari", iar pe unul dintre ele l-a şi înţeles gre<?it; îmi propu
nea să le atenuez. Am făcut ce mi-a cerut şi i-am răspuns : 

1) ce înseamnă asta, să-mi propună marţi 54) (scrisoarea 
am primit-o miercuri) să fac modificări, cînd răspunsul meu 

poate ajunge la Londra abia joi, după apariţia ziarului 55)? 
2) dacă pentru el acesta este prea tare, ce să mai spunem 

.de articolele mele, care sînt incomparabil mai tari ; drept care 
.e mai bine pentru amîndoi să încetez să-i mai trimit articole; 

63) Vezi volumul de faţă, p. 210-211. - Nota red. 
54) 9 august. - Nota red. 
55) „Labour Standard". - Nota red. 
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3) timpul nu-mi mai permite să scriu cu regularitate, în 
fiecare săptămînă, un articol de fond, ·ceea ce chiar intenţio
nam să-i comunic după congresul trade-unionurilor (în sep
tembrie) 11. In condiţiile date, poziţia lui la acest congres va 
fi, probabil, mai bună dacă eu voi înceta încă de pe acum 
colaborarea ; 

4) era categoric obligat să mă înştiinţeze de articolul 
despre Max Hirsch înainte de a-l da lei tipar 9• Nu pot rămîne 
an the staff of a Paper which lends itself to writing up these 
German Trade Unions, comparable only to those very worst 
English ones which allow themselves to be led by men sold 
to, or at least paid by the middle class 56) . 1n rest, îi doresc 
mult noroc etc. Scrisoarea aceasta a primit-o astăzi di
mineaţă. 

Principalul motiv nu i l-am comunicat : faptul că artico
lele mele nu au absolut nici o influenţă asupra celorlalte ma„ 
teriale din ziar şi nici asupra publicului. Dacă poate fi totuşi 
vorba de o influenţă, aceasta se manifestă în reacţia ascunsă 
a apostolilor secreţi ai liberului-schimb. Ziarul continuă să 
fie un amestec de tot felul de crotchets 57) posibile şi imposibile, 
iar în politica concretă înclină mai mult sau mai puţin, dar 
mai degrabă mai mult, spre Gladstone. Reacţia ce părea stîr
nită într-un număr sau două s�a stins din nou. British working 
man 58) nu vrea cu nici un chip să meargă mai departe, pe 
el trebuie să-1 scuture evenimentele, · pierderea monopoiului 
industrial. En attendant, habeat sibi 59). 

· 

Astăzi avem două săptămîni de cînd sîntem aici, iar vre
mea a fost schimbătoare, mai mult rece şi adesea posomorită, 
dar de plouat n-a prea plouat. Mai rămînem cel puţin o săp

. tămînă, poate două, dar în nici un oaz mai mult. 
De cînd sînt aici citesc „Daily 'News" în locul lui „Stan

dard". Ziarul ăsta e cum nu se poate mai idiot : predici îm
potriva vivisecţiei ! In ce priveşte informaţiile� e la fel de 
sărae ca şi „St[andard]". 

58) - printre colaboratorii unui ziar care se pretează să preamă
rească aceste sindicate germane comparabile doar cu cele mai proaste 
trade-unionuri engleze, care se lasă conduse de oameni vînduţi bur
gheziei sau cel puţin plătiţi de ea. - Nota trad. 

57) - fantezii. - Nota trad. 
58) - Muncitorul englez. - Nota trad. 
59) - Deocamdată are ce merită. - Nota trad. -
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Voiajul de plăcere al lui Hirsch 60) ar putea avea un sfîrşit 
prost. Dar cu el nu te poţi înţelege. Calde salutări tuturor. 

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

8 

Al tău, 
F.E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Bridlington Quay 

[Argenteuil] 16 august 1881 

Dear Enge-1.s, 
Mîine trebuie să plecăm, căci am primit o scrisoare de 

la miss Maitland că Tussy este very ill, will not allow miss 
Maitland to attend her ai:iy longer, bas called no doctor 61) etc. 

S-ar putea, ba chiar este probabil ca Lenchen s-o însoţească 
pe mama 62) la Londra, iar eu va trebui să pornesc imediat 
(respectiv to-morrow 63)) într-acolo. 

Al tă•.i, 
K.M. 

I-am scris imediat d-rului Donkin în legătură cu Tussy ; 
·se pare însă că nu mai e la Londra. 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

00) Vezi volumul de faţă, p. 19. - Nota red. 
61) - foarte bolnavă, nu o lasă pe miss Maitland să o mai in

;grijească, nu a chemat nici un doctor. - Nota trad. 
62) Jenny Marx. - Nota red. 
83) - miine. - Nota trad. 
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Engels către Marx 

la Londra 

Dragul meu Maur, 

1, Sea View Bridlington Quay, 
Yorkshire, 17 august 1881 

Am primit chiar acum telegrama ta. Nădăjduiesc că soţia 
ta a supo11tat bine călătoria şi deduc acest lucru din faptul 
că, după cît se pare, aţi sosit cu vaporul de noapte. Scrie-mi 
!n cîteva 0rînduri cum stau lucrurile. 

In legătură cu data întoarcerii noastre, nu ştiam nici noi 
ceva precis. Diferite motive ne-au împiedicat să terminăm 
totul pînă mîine, cînd se încheie săptămîna noastră. După ce 
am primit telegram·a ta, ne-am înţeles cu proprietăreasa să 
plătim chiria pe încă o jumătate de săptămînă, aşa că, dacă 
nu intervine nimic între timp, luni 64) seara vom sosi la 
Londra. Vremea a fost aproape mereu posomorîtă, schimbă
toa� şi. rece, iar ieri a început să plouă serios ; i:n asemenea 
condiţii, B[ridlington] Q[uay] este cum nu se poate mai plic
ticos. 

Gambetta a fost hooted down tres-bien 65) la Charonne ! 12 

P1.1blicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 

94) 22 august. - Nota red. 66) - straşnic huiduit. - Nota trad. 

Al tău, 
F.E. 

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

K. Marx şi F. Engels 

10 

Engels către Marx 

la Londra 

1, Sea View, Bridlington Quay, 
18 august 1881 

Abia ieri seară am primit scrisoarea pe care mi-ai trimis-o 
din Argenteuil şi care explică sosirea ta pe neaşteptate . Sper 
că Tussy nu este cu adevărat bolnavă - chiar alaltăieri mi-a 
scris o scrisoare veselă ; în . orice caz, astă-seară sau mîine 
dimineată voi afla amănunte ; as vrea să ştiu, de asemenea, 
dacă soţia ta a călătorit cu tine pînă la Boulogne sau Cal[ais] 
şi dacă a mai rămas acolo. 

Ieri, în sfîrşit, mi-am luat inima-n dinţi şi am început să 
studiez, fără a avea la dispoziţie nici un manual, manuscri
sele tale matematice ; m-am bucurat constatînd că n-a fost 
nevoie să consult cărţile ca să mă descurc. Te felicit . Lucrurile 
sî111t atît de clare, încît nu se poate să nu te întrebi de ce se 
încăpăţînează matematicienii să le învăluie în mister. Expli
caţia rezidă însă în felul unilateral de a gîndi al acestor 

domni. Să admită categoric si fără înconjur că dy = 0 • 

' 
dx O 

asta nu le intră în cap. Şi doar este limpede că � poate fi 
dx 

expresia pură a procesului prin care au trecut x şi y numai 
atunci cînd a dispărut pînă şi ultima urmă a cantităţilor x şi y 
şi a rămas doar expresia procesului de transformare a lor, 
fără nici o cantitate. 

N-ai de ce să te temi că în această privinţă ţi-a luat-o 
înainte vreun matematician. Acest mod de diferenţiere este 
mult mai simplu decît toate celelalte, aşa încît şi eu am 
recurs la el pentru a deduce o formulă care pentru moment 
îmi ieşise din minte şi pe care am verificat-o apoi pe calea 
obişnuită. Procedeul acesta ar fi meritat mult mai multă 
atenţie, îndeosebi pentru că demonstrează clar că metoda 
obişnuită de ignorare a lui dx dy etc. este categoric greşită. 
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. . b dx O Frumuseţea a1c1 este că a ia cînd - - . abia atunci 
d] o 

operaţia este absolut exactă din punct de vedere matematic. 
Bătrînul Hegel 13 a intuit deci foarte bine cînd a afirmat 

că diferenţierea cere drept condiţie fundamentală ca cele două 
variabile să fie la puteri diferite şi ca cel puţin una dintre 
ele să fie la puterea a 2-a sau la puterea � · Acum ştim şi 

de ce. 
Cînd spunem că în formula y = f (x), x şi y sînt variabile, 

aceasta este, atîta timp cît nu n::."'!rgem mai departe, o afirmaţie 
fără alte implicaţii, iar pro tempore 66) x şi y continuă să 
rămînă de fapt constante. Abia cînd ele se schimbă realmente, 
adică în cadrul funcţiei, ele devin de fapt variabile şi abia 
atunci poate apărea raportul, încă ascuns în ecuaţia iniţială, 
nu al celor două mărimi ca atare, ci al variabilităţii lor. Prima 
derivată ! � arată raportul aşa cum apare ei in cursul trans

formării reale, adică în fiecare transformare dată ; derivata 
finală dy arată acest raport în generalitatea lui, în formă 

dx 

• . d d 1 dy 
. 

1 . 6.y pura, ş1 e aoeea e a putem aJunge a orlc2.re - . 
dx 6.x 

în timp ce această formulă corespunde întotd2auna unui caz 
singular. Dar pentru ca de la un caz singular să ajungem la 
un raport general, cazul singular trebuie exclus ca atare. 
Aşadar, după ce funcţia a parcurs procesul de la x la x' cu 
toate consecinţele lui, putem transforma din nou fără grijă 
pe x' î n  x ; acesta nu m ai e vechiul x care şi-a schimbat doar 
denumirea, el a suferit o transformare reală şi rezultatul 
transformării rămine, chiar dacă o excludem din nou. 

ln sfirşit, aici devine clar ceea ce mulţi matematicieni 
au afirmat de mult, fără să poată aduce argumente raţionale, 
şi anwne citul diferenţial este iniţial, iar diferenţialele dx şi 
dy sînt derivate : însăşi derivata formulei cere ca cei doi 
factori aşa-numiţi iraţionali să constituie iniţial o parte a 
ecuaţiei, şi abia cînd ecuaţia a fost din nou adusă la această 

. • f • . dy f ( ) prima arma a e1 - = x se poate face ceva cu ea, se 
dx 

înlătură iraţionalul şi în locul lui se pune expresia raţională. 

66) - deocamdată. - Nota trad. 
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Chestiunea aceasta m-a captivat atît de mult, incit nu 
numai că m-am gîndit la ea toată ziua, dar şi noapt.ea trecută 
am visat că am dat unui individ nasturii mei de la cămaşă 
pentru a calcula diferenţialele şi el a fugit cu ei. 

Publicat pentru prima o<tră 
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 Bridlington Quay 

(Londra] 1 8  august 1881 

Dear Fred, 
Cred că ai primit cele cîteva rînduri pe care ţi le-am scris 

alaltăieri din Argenteuil şi ai aflat din ele că am sosit aici 
fără soţia mea (şi nu împreună cu ea, oum presupui, pe bună 
dreptate, în scrisoarea ta). 

Cînd am aflat despre boala lui Tussy, am hotărît să plec, 
dacă se poate, chiar în aeeeaşi zi, urmînd ca soţia mea să plece 
cu Helen 67) astăzi, cu bilet clasa întîi pînă la Amiens, unde 
trebuia să rămînă peste noapt.e ; a doua zi, plecarea la Bou
logne, unde să se odihnească cel puţin o zi, sau, dacă va voi, 
Eă rămînă două-trei zile ; de acolo s-o pornească spre Folke
stone şi, în funcţie de starea ei, direct la Londra, sau (şi asta 
mi s-a părut soluţia cea mai bună) să aşt.epte un alt tren, care 
îi va conveni. Mi-a fost, desigur, greu să mă despart de ea ; 
dar real support for her is Helen, my own presence 68) nu era 
absolut necesară. In plus, plecarea mea a silit-o să se hotă
rască, în sfîrşit, să se despartă de Argenteuil, lucni care tre-

07) Demuth. - Nota red. 
6�) - adevăratul ei sprij in este Helen, prezenţa mea. - Nota 

trad 
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buia totuşi să se întîmple, dat fiind că e din ce în ce mai 
slăbită. 

Aşadar, marţi 69) seara la ora 7,45 am plecat din Paris via 
Calais cu expresul şi am ajuns la Londra în jurul orei 6 
(morning 70)). 

Imediat i-am telegrafiat d-rului Donkin, care la ora 11 di
mineaţa a şi venit şi a consultat-o îndelung pe Tussy. Her 
state is one of utter nervous dejection 71) ; de cîteva săptămîni 
nu mănîncă aproape nimic, mai puţin chiar decît d-rul Tanner 
în timpul experienţei sale 14. După cum spune Donkin, nu e 
vorba de nimic organic, heart sound, lungs sound 72) etc . ; cauza 
acestei stări generale este perfect derangement of action of 
stomach 73), care s-a dezobişnuit de hrană (starea ei este agra
vată şi de cantitatea mare de ceai băută ; imediat i s-a inter
zis cu desăvîrşire ceaiul), şi dangerously overwrought nervous 
system 74). De aici sleeplessness, neuralgic convulsions 75) etc. 
E de mirare că o asemenea cădere nu s-a produs mai de 
mult. Doctorul a intervenit prompt şi - ceea ce este cel mai 
important cînd ai de-a face cu asemenea persoană - a fă
cut-o să înţeleagă că, dacă va fi o pacientă docilă, nu va fi 
nici un pericol ; dar dacă nu va face decît ce crede ea de 
cuviinţă, totul va fi pierdut. (Şi chiar asta este convingerea 
lui .) Din fericire, ea i-a promis că îl va asculta, şi cînd pro
mite ceva, se ţine de cuvînt. Mai tîrziu, spune el, va trebui 
să plece undeva ca să-şi mai schimbe gîndurile. 

Mi-am grăbit plecarea şi pentru că ştiam că după 17 au
gust Donkin vrea să meargă să-şi petreacă concediul pe insu
lele Hebride. De dragul lui Tussy mai rămîne aici pînă sîm
bătă, după care va lăsa în locul lui pe altcineva care să aibă 
grijă de Tussy şi de soţia mea. 

La ultima întrunire a alegătorilor, la care d-l Gambetta 
a aflat chiar în incinta sălii ceea ce la prima întrunire de la 
Belleville aflase numai de la mulţimea din afara ei 15, au 
participat de asemenea numai persoanele care fuseseră invi
tate de propriul lui comitet şi care au fost admise în sală 
numai după o dublă trier2, făcută de comisari numiţi de 

trad. 

ou) 16 august. - Nota red. 
10) - dimineaţa. - Nota trad. 
71) - Este într-o stare de extremă depresiune nervoasă. Nota 

72) - inima e sănătoasă, plămînii sănătoşi. - Nota trad. 
n) - dereglarea completă a activităţii stomacului. - Nota trad. 
71) - periculosul surmenaj nervos. - Nota trad. 
75) - insomniile, spasmele nervoase. - Nota trad. 
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comitet. De aceea scandalul a fost şi mai mare. Strigătul 
predominant de fiecare dată a fost : Galliff et ! Gambetta a 
fost făcut astfel să înţeleagă că la Paris nu merg neruşinatele 
procedee de tip italian. Dacă Rochefort ar putea lua cuvîntul 
în public şi s-ar putea prezenta direct în calitate de contra
candidat, Gambetta ar cădea categoric. Ca urmare a eveni
mentelor Comunei, populaţia muncitoare din Belleville a 
pierdut about 76) 20 OOO de oameni, al căror loc a fost luat, în 
cea mai mare parte, de mic-burghezi . Populaţia muncitoare 
din Belleville (ambele · arondismente), atît cea veche, cît şi 
cea nouă, se compune din elementele cele mai înapoiate, 
arrierres 77), al căror ideal, dacă merge mai departe de Gam
betta, se opreşte în orice caz la Rochefort ; în 1869 amîndoi 
au fost aleşi deputaţi acolo. 

tn ce priveşte situaţia partidului muncitoresc la Paris, un 
om absolut obiectiv în această chestiune, şi anume Lissagaray, 
mi-a mărturisit că, deşi deocamdată partidul există numai en 
germe 78), este singurul care se opune partidelor burgheze of 
all nuances 79) . Organizaţia lui, deşi încă slabă şi plus ou 
moins fictive 80), este totuşi destul de disciplinată pentru a-şi 
putea desemna candidaţi proprii în toate arondismentele, pen
tru a se remarca în cadrul mitingurilor şi a da de ful'că 
persoanelor oficiale. Am urmărit personal acest aspect în 
ziarele franceze de toate nuanţele şi nu există nici unul care 
să nu-şi manifeste furia provocată de acest general nuisance 
- le parti ouvrier collectiviste 81) 16. 

In legătură cu ultimele sciziuni din rîndurile conducăto
rilor partidului muncitoresc, este mai bine să-ţi relatez mai 
tîrziu verbal. 

Calde salutări lui Pumps şi lui Mrs. Rendstone. 

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

76) - vreo. - Nota trad. 
77) - înapoiate. - Nota trad. 78) - în germene. - Nota trad. 

Al tău ,  
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

79) - de toate nuanţele. - Nota trad. 86) - mai mult sau mai puţin fictivă. - Nota trad. 81) - flagel general - partidul muncitoresc colectivist. - Nota 
trad. 
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Marx către Engels 

la Bridlington Quay 

[Londra] 19 august [1881) 
ora 1 11/2 seara 

Mama 82) şi Helen 83) au sosit chiar acum via Folkestone ; 
au făcut o întrerupere la Boulogne. 

Nu ţi-am scris că Longuet şi micuţul Harry sînt foarte 
bolnavi. In momentul de faţă numai nenorociri în familia 
noastră . 

Salut. 

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

8!) Jenny Marx. - Nota 1·ed. 83) Demuth. - Nota red. 

K.M. 
Originalul în limba franceză 

Tradus din limba germană 



Dragă Fred, 

1882 
1 3  

Marx către Engels 

la Londra 

5 ianuarie 1882 
1, St. Boniface Gardens, Ventnor 

Frig şi ploaie ziua, furtună şi vînt noaptea - iată în 
mare vremea şi clima de care am avut parte aici pînă în mo
mentul de faţă 17• Excepţie a făcut ziua de ieri, cînd soarele 
a strălucit puternic şi vremea a fost uscată. - Judecînd după 
scrisorile primite de Tussy, aşa a fost vremea pretutindeni 
pe coasta de sud a Angliei ; pretutindeni, convalescenţii şi cei
lalţi vilegiaturişti, destul de numeroşi, sînt dezamăgiţi. Qui 
vivra verra 1). Poate se mai îndreaptă vremea. 

Port acum (au cas de besoin 2)), şi o „botniţă", alias un 
aparat respirator, datorită căruia în plimbările pe care trebuie 
să le fac depind mai puţin de capriciile vremii. 

Tusea sau catarul bronhiilor este încă persistent şi supă
rător, dar este totuşi un progres că noaptea reuşesc să aţi
pesc cîteva ore fără să recurg la remedii artificiale, cu tot 
vuietul vîntului şi vecinătatea mării ; dimpotrivă, zgomotul 
ăsta mă adoarme. 

Tovarăşa mea de călătorie - Tussy - este teribil chi
nuită de spasme nervoase, insomnie etc. Sper, totuşi, ca desele 
plimbări în aer liber - căci în fiecare zi trebuie să se ducă 
in ,,oraş" după cîte ceva - să aibă o influenţă binefăcătoare 
asupra ei. 

M-am amuzat grozav văzînd anun�ul Asociaţiei liberale 
- nu ştiu dacă din Birmingham sau din alt oraş 18 - că la nu 
ştiu ce aniversare vor vorbi nu numai old Bright şi illustrious 
vestryman and caucusman Chamberlain, but that alsa old 
Obadejah's 3) „son", Mr. John 4) Bright jr. and severa! „Miss" 

1) - Vom trăi şi vom vedea. - Nota trad. 
2) - la nevoie. - Nota trad. 
3) Obadia - veche poreclă engleză a quackerului (după numele 

prorocului legendar al vechilor evrei). - Nota red. 
4) in original greşit : Jacob. - Nota red. 
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Cobden, are to put in their appearance . It is not said whether 
one of the „Miss" Cobden or all of them will be given away 
to young Obadejah, so as to perpetuate in the most appro
priate and saf est way the Bright-Cobden stock 5). 

Un alt tablou îl constituie mitingul de la Dublin al celor 
3 OOO de landlorzi, desfăşurat sub conducerea lui Abercorn 19 
şi avind drept unic scop „to maintain . . .  contracts and the 
freedom between man and man in this realm" 6) .  Este de-a 
dreptul comică furia pe care le-o provoacă acestor indivizi 
ajutorii de comisar. De altfel, în polemica împotriva lui Glad
stone ei au toată dreptatea, dar numai datorită măsurilor lui 
excepţionale şi celor 50 OOO de soldaţi ai lui 2o, ca să nu mai 
vorbim de poliţie, îşi pot permite aceşti domni să-l critice 
astfel şi să profereze asemenea ameninţări. Toată zarva asta 
nu are, fireşte, alt rost decît să-l pregătească pe John Bull 
pentru plata unor „compensaţii". Serves him right 7) .  

Din scrisoarea lui Dietzgen, p e  care o anexez, vei vedea 
că nefericitul „a progresat" înapf>i şi „a ajuns" cu bine l a  
„Fenomenologie" B). Consider cazul intratabil . 

Am mai primit o scrisoare foarte amabilă de condoleanţe 
de la Reinhardt din Paris, care, printre altele, îţi trimite şi 
ţie calde salutări. El a nutrit întotdeauna o deosebită sim
patie pentru tovarăşa mea de viaţă 9). 

Aş vrea să fiu din nou capabil să lucrez ; din păcate mai 
e pînă atunci. 

Calde salutări de la Tussy. 

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

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
'I'radus din limba germană 

5) - bătrînul Bright şi ilustrul consilier comunal şi speciaUst 
in maşinaţii electorale Chamberlain, dar o va onora prin prezenţa 
sa şi „fiul" bătrînului Obadia, d-l John Bright junior şi cîteva „miss" 
Cobden. Nu se spune dacă vreuna dintre „miss" Cobden sau toate 
vor fi date după tinărul Obadia pentru ca în modul cel mai potrivit 
şi mai sigur să perpetueze neamul Bright-Cobden. - Nota trad. 

6) - „menţinerea în vigoare ... a contractelor şi libertatea în 
relaţiile dintre oamenii din acest regat". - Nota trad. 

7) - Aşa-i trebuie. - Nota trad. 
R) G. W. F. Hegel. „Fenomenologia spiritului". - Nota red. 
9) Jenny Marx. - Nota red. 
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Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 8 ianuarie 1882 

Dragul meu Maur, 
Ne-am bucurat mult aflînd că tăcerea voastră 10) n-a 

avut o cauză specială, şi chiar dacă pe timpul ăsta nefavo
rabil nu ne putem aştepta la o ameliorare serioasă a sănă
tăţii tale, găsesc totuşi că este o mare realizare faptul că 
pericolul unei recidive este aproape cu desăvîrşire înlăturat ; 
or, acesta a fost principalul motiv pentru care ai fost trimis 
la Ventnor. 

Mîine aici se termină sărbătorile. Sch[orlemmer] se în
toarce la Manchester, iar eu mă înham din nou la treabă ; 
mă bucur, căci mă cam săturasem. Marţi la Lenchen, vineri 
la Pumps, ieri la familia Laf[argue], astăzi la mine - iar 
dimineaţa veşnica bere Pilsen -, asta nu poate dura la 
infinit. Lenchen a fost mereu şi este, desigur, şi acum îm
preună cu noi, aşa că nu simte prea mult singurătatea. 

Înainte de a primi aceste rîndurî, probabil că te-ai de
lectat cu sublima proclamaţie a bătrînului Wilhelm 11), în care 
se declară solidar cu Bismarck si afirmă că toate acestea sînt 
expresia voinţei lui libere 21. N� e rău nici pasajul referitor 
la inviolabilitatea persoanei regelui - inviolabilitate exis
tentă în Prusia din vremuri imemoriale. In special împotriva 
alicelor lui Nobiling 22 ! Frumoasă consolare pentru Alex[an
dru] al II-lea şi al III-lea că persoana lor este inviolabilă ! 
Cînt citeşti asemenea aiureli, ai impresia că trăieşti o paro
·die a timpurilor lui Carol al X-lea. 

In „Standard" a apărut iar un articol grozav - scri
soarea unui general rus cu privire la situaţia generală şi la 
nihilişti, întocmai aşa cum scriau şi vorbeau generalii pru
-sieni în 1845 despre demagogi 23, liberali, evrei, nefastele 
;principii ale francezilor şi despre veşnicul devotament ge
neral faţă de rege, de care dă dovadă nucleul sănătos al po-

to) a lui Marx şi a fiicei sale Eleanor - Nota red. 
11) Wilhelm I. - Nota red. 
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porului, ceea ce, bineînţeles, n-a întîrziat nici cu o zi revo
lutia. Ai văzut cum se .răzvrătesc zemstvele împotriva lui 
Igiiatiev, fie prin petiţii, fie prin refuzul direct de a se în
truni 24. Este un pas de mare impo.ritanţă, primul făcut de 
nişte instituţii miciale în timpul lui Alex[andro] al 111-lea. 

Vă doresc, vouă ca şi nouă, o vreme mai frumoasă. Ieri 
a fost foarte frumos cit a bătut vîntul dinspre nord-vest, de 
care voi sînteţi feriţi. Sch[orlemmer] şi cu mine am hoinărit 
toată ziua şi pe la 1 2  şi jumătate am mai condus-o şi pe 
Lenchen de la Laura acasă, f ăcînd tot drumul pe jos. Astăzi 
plouă mizerabil, dar, profitînd de o inseninare wemelnică, 
m-am plimbat vreo oră împreună ou Sam Moore, care s-a 
intorn alaltăieri. Acum suflă iar un vînt puternic. Cum se 
mai simte de fapt Tussy ? Ei şi ţie multe salutări de la 
noi toţi. 

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

1 5  

Al tău, 
F.K. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

Dragă Engels, 

la Londra 

12 ianuarie 1882 
1, St. lBoniface Gardens, Ventnor 

Mai rămîn aici , de încercare, încă o săptămînă (de as
tăzi începe a 3-a) ; pînă acum vremea nu s-a îndreptat, mai 
curînd dimpotrivă. Tussy pleacă luni la Londra pentru un 
spectacol la care ia parte, apoi se întoarce iar aici. 

Cînd am plecat din Londra, am fost nevoit ca din cele 
40 I.st. pe care mi le-ai dat tu, să cheltuiesc somewhat less 
than 12) 20 pentru nevoi imediate. Aici locuinţa mă costă 

12) - ceva mai puţin de. - Nota trad. 



36 K. Marx ş1 F. Engels --- -- --
2 guinee pe săptămînă, iar cu cărbunii şi gazul, ca să nu mai 
vorbim de alte cheltuieli neprevăzute, aproximativ 2 1.st. şi 
15 şilingi ; celelalte cheltuieli se ridică la aproximativ 
4 gumee săptămînal. FoaI'!te scump sînt preţuite calităţile 
climatice ale acestui colţişor prăpădit. Cu cheltuielile de drum 
mi s�au dus aproape 17 I.st. şi îmi mai rămîn vreo 5 lire. 
Suma aceasta nu-mi ajunge pentru ultima săptămînă (soco
tind şi călătoria neprevăzută a lui Tussy la Londra şi, pro
babil, plecarea noastră împreună săptămîna viitoare). De 
aoeea ţi-aş fi recunoscător dacă pînă lunea viitoare ai putea 
să-mi itirimiti cîteva lire sterline. 

1n cee� ce priveşte planurile de viitor, în primul rînd 
trebuie s-o eliberez pe Tussy de rolul de însoţitoare (în ge
neral, voi putea pleca neînsoţit, dacă voi mai pleca vreodată). 
Fata asta are o mental pressure 13) care-i subminează complet 
sănătatea. Nici călătoriile, nici change of climate 14) , mei 
physicians can do anything in this case 15) . Singurul mod de 
a o ajuta este să-i facem pe plac şi s-o lăsăm să-şi termine 
cursurile de artă dramatică la d-na J ung. Arde de dorinţa de 
a-şi începe astfel, după cum i se pare ei, o carieră artistică 
aotivă independentă ; şi dacă admitem acest lucru, ea are în 
orice caz dreptate, pentru că la vîrsta ei nu mai este timp de 
pierdut. Pentru nimic în lume n-aş vrea să-şi închipuie că 
a fost sacrificată pe altarul familiei şi transformată în „infir
miera" unui bătrîn. De fapt sînt convins că pro nune 16) sin
gurul ei medic poate fi numai M-me Jung. Ea se închide în 
sine : ceea ce-ţi spun se bazează numai pe observaţiile mele, 
şi nu pe mărturisirile ei. Cele relatate mai sus nu vin nici
decum în contradicţie cu faptul că cele mai alarmante simp
tome, care, după cum mi-a spus miss Maitland (ea a fost aici 
pentru două zile), noaptea îndeosebi sînt groaznice, luînd 
forme isterice. Impotriva lor deocamdată nu există alt re
mediu decît o activitate care să o atJragă şi s-o captiveze. Eu 
am unele bănuieli în privinţa problemelor ei „sentimentale", 
dar subiectul este prea delicat ca să-l aştern negru pe alb în
tr-o scrisoare. 

Am primit o scrisoare de la familia Sorge scrisă de bă
trîn 17), semnată de d-na Sorge şi de tînărul Sorge 18) , care îmi 

13) - stare d epresivă. - Nota trad. 
14) - schimbarea aerului. - Nota trad. 10) - medicii nu pot ajuta cu nimic în acest caz. - Nota trad. 
18) - în momentul de faţă. - Nota trad. 
17) Friedrich Adolph Sorge. - Nota red. 
18) Adolph Sorge. - Nota red. 
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propun to turn over a new leaf 19), adică să mă mut la ei, la 
New York. In orice caz, ideea nu e rea ! 

In „Arbeiterstimme", unde C. Schramm l-a atacat pe 
Karl Biirkli, făcînd referire la mine 25, aoum Bilrkli îl atacă 
pe Schramm, demonstrîndu-i că toate referirile lui nu au nici 
o legătură cu problema, întrucît eu nu vorbesc nicăieri despre 
acest fel de bani pe care îi propune el, Bi.i.rikli, şi anume „chi
tanţele ipotecare, purtătoare de dobîndă, emise de bănci". Ce-i 
drept, Biirkli se miră că eu nu-l menţionez nicăieri pe polo
nezul August Cieszkowski („Du credit et de la circulation"� 
Pairis, 1839), deşi în „Systeme des contradictions economiques" 
„brutalul Proudhon" a polemizat muLt,  dar reverenţios, cu 
Cieszkowski („cel care a descoperit primul" chitanţele emise 
de bănci ale lui Bilrkli). Acest Cieszkowski - un conte, după 
cum notează elveţianul de origine Bilrkli, şi into the bargain 20• 
[„doctor în filozofie" şi „hegelian"] 21) şi chiar „concetăţean al 
lui Marx", şi anume în calitate de „deputat de Posen" 22) în Adu
narea naţională „prusiană" - ei bine, acest conte m-a vizitat, 

într-adevăr, odată la Paris (pe timpul lui „Deutsch-Franzosische 
Jahrbilcher") şi atît m-a sîcîit, încît n-am vrut şi nici n-am 
putut să citesc absolut nimic din mîzgăleala lui. De remarcat 
că inventatorii unor bani de credit „.reali", meniţi să servească 
şi ca mijloc de circulaţie, în opoziţie cu ceea ce ei numesc 
bani de credit .,personali" (cum sînt bancnotele actuale), şi-au 
încercat norocul, dar :tadarnic, încă în perioada înfiinţării 
Băncii Angliei, în interesul şi din însărcinarea aristocraţiei 
funciare. In orice caz, Bilrkli greşeşte profund în privinţa „is
toricei" date a naşterii „ideii� lui Cieszkowski, descoperită din 
nou, în mod independent, de el ! 

Ceea ce m-a frapat din primul moment la manifestul bis
marckian al lui Wilhelm 23) este confuzia pe care a făcut-o 
între regele Prusiei şi împăratul Germaniei ! ln ultima cali
tate, individul ăsta nu are nici trecut istoric, nici tradiţii hohen
zollerniene (printre care acum la loc de frunte se află călă
toria - o călătorie de studii constituţională - a „prinţului de 
Prusia" în Anglia ! )  26• Faptul că Bismarck a mizat - deşi în
tr-un mod stupid - pe această carte, este delicios după dez
gustătoarele declaraţii solemne în care-şi mărturisesc dra-

19) - să încep o viaţă nouă. - Nota trad. 20) - în plus. - Nota trad. 21) In acest loc manuscrisul este deteriorat. Nota red. 22) Denumirea actuală Poznan. - Nota trad. 
13) Vezi volumul de faţă, p. 35. - Nota red. 
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gostea lor de supuşi .credincioşi Mommsen, Richter, Hănel 27 
et tutti quanti 24) . Să sperăm că vom fi martorii unor noi eve
nimente. 

Al tău, 
K.M. 

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

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

1 6  

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 13 ianuarie 1882 

Dragul meu Maur, 
1n primul rînd, îţi trimit alăturat 20 I .st. în patru bilete 

tle bancă a cîte 5 lire : GK 53969, 70, 71 ,  72. Londra, 7 oc
tombrie 1881 .  ln afară de aceasta, i-am dat 10  I.st. lui Lenchen 
ca să poată plăti impozitele şi să-i m:-ămînă ceva bani . Săpt�
mîna viitoare voi dispune de sume mai mari şi apoi, la îna
poierea ta, vom putea face planuri de viiitor. 

Sînt foa11te bucuros că te simţi destul de bine pentru ca 
viitoarele călătorii să le poţi face singur. 

Am urmărit, în parte, polemica dintre Schramm şi 
Bilrkli 25) şi m-am amuzat copios. Cieszkowski a scris încă îna
inte de 1842 o carte de filozofia naturii şi de botanică 26) şi, 
dacă nu mă înşel, a oolaborat şi la „Deutsche Jahrbilcher" 
sau chiar la „Hallische J ahrbilcher" 27). 

Prietenii noştri din Paris culeg acum \Ce-au semănat. S-a 
întîmplat întocmai aşa cum le-am prezis noi . Cu nerăbdarea 

24) - şi cei de-o seamă cu ei. - Nota trad. 
25) Vezi volumul de iaţă, p. 37. - Nota red. 
28) Este vorba, pare-se, de cartea lui A. :Ciei;zkowski "Prolego

mena zur Histo.riosophie". - Nota red. 
27) "Deutsche Jahrbiicher fiir Wissenschaft und Kunst" şi "Hal

lische Jahrbiicher fiir deutsche Wissenschaft und Kunst".  - Nota red. 
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lor au compromis o poziţie excelentă, pe care ar fi putut-o 
folosi numai dacă ar fi dat dovadă de discreţie şi ar fi ştiut 
să aştepte. Ca nişte şcolari, ei (cu Lafargue în frunte) au căzut 
în cursa întinsă de Malon .şi de Br[ousse], care, folosind întru 
totul maniera vechii Alianţe 28, îşi lansează calomniile numai 
prin aluzii, fără să facă public nici un nume, aducînd comple
tări numai verbale şi în secret, au căzut deci în această cursă 
ripostînd prin atacuri directe, cu indicarea numelor, şi acum 
vor fi discreditaţi ca tulburători ai păcii. Şi apoi polemica lor 
este puerilă ; îţi dai seama de acest lucru de îndată ce citeşti 
răspunsul adversarilor. Guesde, de pildă, ignoră pasajele 
e senţiale, importante din programul lui Joffrin pentru că nu-i 
plac, şi trece sub tăcere faptul că, în pofida opoziţiei lui„ 
Comite national 29 a hotărît că programul lui J offrin este mai 
radical dedt programul minim 30. Aşadar, J offrin era împu
ternicit de partid, lucru pe care, fLreşte, îl flutură triumfător 
în faţa lui G[uesde] 31. Iar Laf[argue] îşi întocmeşte articolul 
în aşa fel, incit Malon îi poate răspunde : dar ce altceva am 
afirmat noi decit că lupta dintre communiers 28) din evul mediu 
şi nobilimea feudală a fost o luptă de clasă, iar dv. contestaţi 
acest lucru, d-le Laf[argue] ? - Şi acum încep să curgă din 
Paris una după alta scrisori de tînguire că au fost definitiv 
bătuţi şi că, la viitoarea şedinţă a lui Comite national vor 
mînca bătaie chiar la propriu ; Guesde este acum tot atît de· 
desperat pe cit era de sigur de el cu o lună în urmă şi pentru 
minoritate nu vede altă soluţie decit sciziunea. Acum, cind 
descoperă cu uimire că vor trebui să doarmă aşa cum şi-au 
aşternut, ajung la lăudabila hotărîre de a lăsa deoparte toate 
chestiunile personale ! 

Iţi trimit un număr vechi din „K[olnische] Z[eitJung]", în 
care însă ai să găseşti un articol foarte interesant despre 
Rusia 32. 

De altfel, articolul polemic (împotriva lui Guesde) din 
„Prolet[aire]" încropit de Malon şi Br[ousse] �i semnat de 
J offrin este o capodoperă de polemică bakunistă , absolut în 
stilul „circularei de la Sonvillier" 33, numai că mai grosolană. 

Aşadar, s-a dat un caz de reducere a plăţilor de răscum
părare 34• Mare lucru vor însemna cele cîteva procentişoare 
pe lîngă colosalele restanţe ! Dar- pentru vistieria Rusiei con� 
tează fiecare milion pe care nu-l primeşte. 

28) - cetăţenii comunelor. - Nota trad. 
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Bismarck are, totuşi, mai mult noroc decît era de aştep
tait : cu o majoritate de 2/3, Reichstagul aprobă pelerinajul lui 
la Canossa 35 ! Dar acesta este şi singurul lucru asupra căruia 
actualul Reichstag poate cădea de acord. Straşnică majoritate : 
feudali, ultramontani, particularişti, polonezi, danezi, alsacieni, 
cîţiva progresişti 36, pseudodemocraţi .şi socialişti ! 

Ad vocem 29) pelerinaj : azi-dimineaţă m-am întîlnit cu 
Furnivall îmbrăcat într-un demi albastru strîns într-un cordon 
şi cu o pălărie ou boruri largi - arăta întocmai ca un pelerin 
care pleacă în ţara sfîntă să caute barba sfîntului Anton. 

Calde salutări lui Tussy. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. iIV, 
Stuttgart, 19'13 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung. Bd. 4, 1931 

17  

Al tău, 
F.E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

„ 

Marx către Engels 

la Londra 

[Ventnor] 15 ianuarie 1882 

Deair Fred, 
Best thanks for the L. 20 30) . 
M-am hotărît să plec chiar mîine, căci vremea se răceste 

tot mai mult şi asta nu prieşte deloc unui obraz umfl�t. 
In fe1ul acesta nu pierd decît două zile şi se exclude că
lătoria dus şi întors a lui Tussy. 

29) Referitor la. - Nota trad, 
30) Multe mulţumiri pentru cele 20 I.st. - Nata tTad. 
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Cu toate avertismentele, oamenii noştri au încurcat-o rău 
de tot la Paris 31) (serves Lafargue and Guesde right 32) ; dar, 
cum au în mîna lor două ziare 33), ar putea, cu puţină abili
tate, să rămînă stăpîni pe situaţie. 

După părerea mea, faptul că Bismarck a recunoscut în 
Reichstag că muncitorilor germani „puţin le pasă" de socia
lismul lui de stat 37, constituie o mare victorie nu numai ne
mijlocit în Germania, dar şi faţă de străinătate în general. 
Mizerabila presă burgheză de la Londra a încercat întotdeauna 
să dovedească contrariul. 

Am primit o scrisoare extrem de amabilă din partea bă
trînului Frankel, care se află în „închisoarea de stat", de ase
menea o scrisoare din partea lui Wr6blewski, scrisă evident 
din însărcinarea partidului lui polonez de la Geneva 38 ; în 
grabă însă a uitat nu numai să semneze în numele partidului, 
dar chiar şi în numele său. 

Dacă, aşa cum se spune în articolul polemic din „Prole
taiire" 39, J offrin, la timpul său, l-a apărat pe Guesde la Londra 
împotriva lui „Internationale" de acolo, această apărare a fost 
în orice caz atît de platonică, încît nimeni n-a ştiut nimic, în 
afară de J offrin însuşi şi, poate, tovarăşii lui foarte apropiaţi ; 
ea s-a realizat absolut „privatim". 

Salut. 

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. 4, 1931 

Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

31) Vezi volumul de faţă, p. 39. - Nata red. 
32) - aşa le trebuie lui Lafargue şi lui Guesde. - Nota trad. 
33l L'Egalite" şi „Le Citoyen". - Nota reci.. 



42 

Dear Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

18  

Marx către Engels 

la Londra 

17 febr. 82 
Hotel au petit Louvre 

Rue de Cannebiere, Marseille 

Cred că Tussy ţi-a expediat ieri cîteva rînduri. Iniţial 
intenţionam să părăsesc Parisul abia lunea viitoare, dar cum 
state of health was rather not improving, I took at once the 
resolution of removing to Marseille, and thence at once, an 
Saturday, to sail for Algiers 34) 40. 

La Paris, însoţit de Johnny al meu, am vizitat un singur 
muritor, şi anume pe Mesa. Adevărul este că el - Mesa -
m-a cam ţinut de vorbă şi, în plus, m-am întors J.a AI'genteuil 
cam tîrziu, pe la 7 S€ara. Toată noaptea n-am închis ochii. Am 
încercat să-l conving pe Mesa ca prietenii, îndeosebi Guesde� 
să amîne întîlnirea pînă la întoarcerea mea din Alger. But aJ.l 
that in vain. In fact, Guesde is so much on all parts assailed 
just now, that it was important for him to have an „official'� 
meeting an my side 35). Interesele partidului cereau însă o ase
menea concesie. Le-am fixat, aşadar, o întîlnire la Hotel de 
Lyon et de Mulhouse, 8, boulevard Beaumarchais, unde Guesde 
şi Deville împreună ou Mesa au venit cam după ora 5 după
amiază. I-am primit la început jos, în sala restaurantului, 
unde erau şi Tussy cu J ennychen, care veniseră cu mine de 
la Argenteuil (miercuri după-masă). Guesde era cam jenat 
de prezenţa lui J ennychen, because he had just 36) un articol 
caustic la adresa lui Longuet, although she (J ennychen) did 
nat take nat regard whatever to that incident 37). De îndată ce 

34) - starea sănătăţii nu s-a ameliorat deloc, m-am hotărît ime
diat să plec la Marsilia şi, de acolo, tot imediat, sîmbătă, la Alger. 
- Nota trad. 

35) - Dar totul a fost in zadar. Realitatea este că tocmai acum 
Gusde se vede atacat serios din toate părţile, aşa incit o intîlnire "ofi
cială" cu mine ar fi fost de mare importanţă pentru el. - Nota trad. 

36) - deoarece tocmai avusese. - Nota trad. 
37) - deşi ea (J ennychen) a făcut cu totul abstracţie de acest 

fapt. - Nota trad. 
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:doamnele s-au retras, i-am dus d'abord in ma chambre 38) ,  
unde ne-am întreţinut about 1 bour 39), apoi am coborît la 
restaurant (Mesa însă a profitat de ocazie ca să dispară) şi 
aici a fost timp enough 40) ca să golim împreună o bottle 41) de 
Beauve. La 7 „s-au volatilizat". Deşi la 9 eram în pat, pînă 
la unu noaptea nu a încetat zgomotul infernal al trăsurilor ; 
cam pe atunoi (about 1 o'clock 42)) am vomat ; iar turnasem 
prea mult în mine. 

Pînă cînd am trecut de Lyon, călătoria spre Marsilia a 
decurs bine şi timpul a fost frumos. Prima oprire a fost la 
Cassis, de vreo oră şi jumătate, din cauza unei defecţiuni la 
locomotivă ; ac�laşi malheur 43) cu maşinăria s-a repetat la 
Valence, deşi de data asta n-a durat atît de mult. Intre timp 
s-a făcut teribil de frig şi a început să sufle un vînt tăios, 
afurisit. 1n loc să ajungem [la Marsilia] puţin înainte de 
miezul nopţii, am ajuns abia după ora 2 în zori ; cu toate 
hainele pe care le aveam pe mine, eram totuşi more or less 
freezing 44) şi n- am găsit nici un alt remediu în afară de 
„alcool", again and again resorted to it 45). Ultima epreuve 46) 
supărătoare a fost în ultimul sfert de ceas (sau mai mult) în 
gara Marsilia : curent, un vînt rece şi o foarte lungă pro
cedură de predare a luggage 47). 

Astăzi la Marsilia este însorit, dar tot mai suflă un vînt 
rece . .  D-rul Dourlen m-a sfătuit să trag la hotelul pomenit 
mai sus, de unde mîine (sîmbătă), la ora 5 după-amiază, voi 
pleca spre Alger. Biroul lui ,,.Paquebots a vapeur des Postes 
fram;aises" se află în acelaşi hotel în care m-am instalat eu, 
aşa că am cumpărat imediat biletul (80 de franci, clasa întîi) 
pentru vaporul „Said" ; bagajul se predă tot aici, la hotel, 
deci totul e cît se poate de comod. 

Apropo. Am pus mîna aici pe un număr din „Proletaire" 
(şi „L'Egalite" se vinde aici). Am impresia că Lafargue spo
reşte în continuare numărul noilor useless incidents 48) şi poate 

.:ia) - mai întîi în camera mea. - Nota trad. 
'39) - vreo oră. - Nota trad. 
"8) - suficient. - Nota trad. 
41) - sticlă. - Nota trad. 
42) - cam pe la ora 1. - Nota trad. 
"'al - necaz. - Nota trad. 
44) - mai mult sau mai puţin îngheţat. - Nota trad. 
45) - la care am recurs mereu. - Nota trad. 
46) - încercare. - Nota trad. 
47) - bagajelor. - Nota trad. 
"'8) - incidente inutile. - Nota trad. 



44 K. Marx şi F. Engels 

că şi amănuntele sînt far from exact. As to his characterising 
Fourier a „Communist", he is now that they make fun of 
him obliged to explain in wnat sense he might have called 
Fourier as a „Communist" 49). De altfel, de asemenea „afirmaţii 
îndrăzneţe" poţi face abstracţie, le poţi „tălmăci" sau „răs
tălmăci" 50) ; mai rău este că, în general, se pierde vremea cu 
asemenea fleacuri . Găsesc că face mult prea multe prorociri. 

My best compliments to Laura ; I shall write her from 
Algiers. There is one single man sufficient as patron ; it is 
a long letter written by Longuet to his friend Ferme 51), care 
(pe vremea lui Napoleon al Iii-lea) a fost deportat în Algeria, 
iar acum a reuşit să ajungă judecător la Curtea de apel din 
Alger. De paşaport şi altele de acest fel, nici pomeneală. Pe 
biletul de pasager nu scrie altceva decît numele şi prenumele. 

Salut-o şi pe Lenchen and the other friends 52) .  
Addio ! 

Old Mohr 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 

Originalul in limba germanii 
Tradus din limba germană 

in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; in întregime 
ln ; Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

49) - departe de a fi exaote. Cit priveşte caracterizarea de "co
munist" făcută de el lui Fourier, acum cind ei (membrii redacţiei 
„Proletaire") îl iau în ris, este obligat să explice în ce sens l-a numit 
el pe Fourier „comunist". - Nota trad. 

50) - Joc de cuvinte bazat pe consonanţa verbelor : "weglegen" -
„a da deoparte" ; „auslegen" - "a interpreta", "a tălmăci" ; „unter
legen" - „a răstălmăci". - Nota trad. Gl) - Calde salutări Laurei ; îi voi scrie din Alger. Ca protector 
lmi ajunge un singur om ; Longuet i-a scris o scrisoare lungă prie
tenului său Ferme. - Nota trad. 

52) - şi pe ceilalţi .prieteni. - Nota trad. 
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Dragă Fred, 

19 

Marx către Engels 

la Londra 53) 

45 

21 februarie 1882 
Hâtel d'Orient, Alger 

Am plecat din Marsilia sîmbătă 18 februarie, ora 5 după
amiază, cu „Said", excellent steamer 54) ; traversarea a fost 
rapidă, aşa că luni (20 februarie) la ora 31;2 dimineaţa am 
şi ajuns la Alger 40. Numai că în timpul călătoriei pe mare 
a fost frig şi, cu tot confortul de pe vas, cele două nopţi pe
trecute în cabină au fost foarte agitate din cauza zgomotului 
infernal al maşinilor, vîntului etc. 

Aici mă aştepta iarăşi, mutatis mutandis 55), acelaşi quid 
pro quo ca pe insula Wight 17 ! Şi anume, de data aceasta, în 
mod excepţional, sezonul la Alger este rece şi umed, în timp 
ce Nisa şi Mentone, dimpotrivă, răpesc Algerului cea mai 
mare parte din vizitatori ! în orice caz, eu parcă am presim
ţit că aşa se va întîmpla şi nu o dată am spus că ar trebui 
să plec mai întîi pe Riviera. Se pare însă că este o fatalitate ! 
Judecătorul de ispravă de care ţi-am vorbit 56) m-a întîmpinat 
ieri cu multă prietenie ; primise scrisoarea lui Longuet cu o 
zi înainte de sosirea mea ; astăzi va veni la mine ca să 
punem la punct noi planuri . După aceasta îţi voi scrie mai 
amănunţit. Tuturor calde salutări. Scrisorile spre Franţa şi 
Anglia nu pleacă în fiecare zi. 

Scrie-mi pe numele meu cu menţiunea : Aux soins de 
Monsieur Ferme, juge au tribunal civil, No. 37, Route 
Mustapha Superieur, Alger 57) .  

53) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală, fără semnă-
tură. - Nota red. 

54) - un vapor excelent. - Nota trad . 
.s5) -cu schimbările de rigoare. - Nota trad. 
56) Ferme. - Nota red. 
57) - Prin grija d-lui Ferme, judecător la tribunalul civil, nr. 37, 

Route Mustapha Superieur, Alger. - Nota trad. 
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[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Fr. Engels, Esq., 122, Regent's Park Road, Londres„ 
N.W. Angleterre. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 11913 

20 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

Dear Fred, 

la Londra 

1 martie 1882 
Hotel Pension Victoria 

Mustapha Superieur, Boulevard 
Bon Accueil, Alger 

(Acum îmi puteţi trimite scrisoriic 
direct pe adresa de mai sus) 

Ţi-am trimis telegrama în ideea de a anticipa cartea 
poştală 58) care ar fi putut provoca inutil îngrijorare. Adevăru} 
este că o înlănţuire de mărunte împrejurări nefericite (inclu
siv călătoria pe mare) au făcut ca la 20 februarie corpus 
delicti 59) al meu să debarce la Alger îngheţat pînă în mă
duva oaselor. 

Luna decembrie a fost oribilă la Alger, în ianuarie vre
mea a fost bună, februarie a fost rece şi destul de ploios . Eu 
am mai prins trei zile - 20, 21 şi 22 februarie - cele mai 
reci din aceste ultime trei luni. Nu dorm, n-am poftă de 
mîncare, tuşesc groaznic, sînt cam deconcertat şi, din cînd 
în cînd, apar şi unele accese de profundă melancolie, întoc
mai ca marele Don Quijote. Aşadar, să mă întorc în Europa> 
fără să fi realizat nimic, cu banii cheltuiţi degeaba şi, în 
plus, cu perspectiva de a mai petrece două nopţi într-o ca
bină în care îţi plesneşte capul din pricina zgomotului ma
şinilor ? Sau să evit sigur quid pro quo plecînd imediat la 

58) Vezi volumul de faţă, p. 45. - Nota red. 
59) - textual : dovada materială. - Nota trad. 
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Biskra, aşezată foarte aproape de pustiul Sahara ? Dar dacă 
pui la socoteală respectivele mijloace de transport şi de co
municaţie, această nouă călătorie îmi răpeşte 7-8 zile şi 
nu-i un lucru uşor, şi apoi, după părerea celor care cunosc 
condiţiile locale, ar fi un risc prea mare pentru un invalid 
pro nune 60) cum sînt eu, date fiind eventualele incidente care 
pot surveni în drum spre Biskra ! 

Cum în după-amiaza zilei de 22 februarie, termometrul in
dica vreme bună şi, chiar în ziua sosirii mele, am descoperit 
împreună cu amabilul judecător Ferme hotelul-pensiune „Vic
toria", am părăsit Grand Hotel d'Orient (unde a dormit şi 
the abominable philosophical radical 61) Ashton Dilke ; în 
treacăt fie zis, în „Petit Colon" şi în alte gazetuţe din Alger 
orice englez is a lord, even Bradlaugh figures here as lord 
Bradlaugh 62)) şi, luîndu-mi bagajele, m-am îndreptat spre 
une des collines en dehors de la fortification, du câte de l'Est 
de la ville 63) .  Aici priveliştea e minunată ; din cameră se văd 

golful Mediteranei, portul Alger, vilele aşezate în amfiteatru 
pe coline (des ravines au dessous des collines, d'autre collines 
au dessus 64)) ; în depărtare - munţii ; se pot vedea culmile 
înzăpezite dincolo de capul Matifou - în munţii Kabylia -
cele mai înalte culmi din Djurdjura. (Toate colinele de care 
ţi-am pomenit sînt de calcar) . - Dimineaţa, la ora 8, nu 
există nimic mai plin de vrajă decît această privelişte, aerul 
şi vegetaţia - un încîntător amestec de Europă şi Africă. In 
fiecare dimineaţă pe la 10, sau între 9 şi 11, îmi fac acolo 
plimbarea între ravines et Ies collines situees au dessus de 
la mienne 65) .  

With all that 66), tot timpul înghiţi praf. In first instance 
from 23-26 th Febr., nur really excellent change 67) (eu mai 
sînt însă atît de îngheţat, încît chiar şi în acele zile între îm-

60) - în momentul de faţă. - Nota trad. 61) - abominabilul filozof radical. - Nota trad. 
62) - este un lord, chiar şi Bradlaugh figurează aici ca lordul 

Bradlaugh. - Nota trad. 
63) - una din coline în afara fortificaţiilor, în partea de est a 

oraşului. - Nota trad. 
64) - la poalele colinelor sînt vîlcelele, iar deasupra alte co

line. - Nota trad. 65) - vîlcele şi colinele situate mai sus de colina pe care lo
cuiesc. - Nota trad. 6G) - Cu toate acestea. - Nota trad. 

67) - Mai intii, de la 23 la 27 febr., vremea s-a schimbat, devenind 
[ntr-adevăr minunată. - Nota trad. 
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brăcămintea pe care am purtat-o pe insula Wight 17 şi cea pe 
care am purtat-o în oraşul Alger n-a fost altă deosebire decît 
aceea că în vilă, în locul hainei groase, am pus o haină mai 
uşoară, în rest pînă acum totul e la fel), în schimb a început 
(de la 27 februarie şi va mai dura, probabil, încă 9 zile) aşa
numita tempete, c.a.d le tapage du vent sans de tonnerre 
et sans d'eclairs, dangerous and treacherous time much feared 
even by the natives 68). Aşadar, pînă acum au fost, de fapt, 
numai 3 zile cu adevărat frumoase. 

Tuşesc din ce în ce mai rău, le crachement abominable 69), 
dorm puţin, above all a certain nasty feeling that my Zeft 
side is once for all deteriorated by the perish, and my in
tellectual state mast dejected. Thus I summoned Dr. Stephann 
(best Algiers doctor). I had two interviews yesterday and 
to-day. What to do ? I am just go to Algiers to make prepare 
his prescriptions given ; they are, after he had very sliously 
examinecl me 70) , l. colodium cantarida!, care se aplică cu 
pensula ; 2. arseniat de natriu, dizolvat într-o anumită can
titate de apă, o lingură înainte de fiecare masă ; 3. au cas 
de besoin 71), mai ales noaptea, dacă tuşesc, o lingură dintr-o 
mixtură de codeină şi o poţiune calmantă. Revine să mă vadă 
peste o săptămînă. Mi-a recomandat să continui exerciţiile 
fizice, to keep within very moderate limits ; no real intel
lectual work except some reading for my distraction 72) . Aşa
dar, întoarcerea mea la Londra nu s-a apropiat (aş spune 
chiar - dimpotrivă) . Hence a man ought never delude himself 
by tao sanguine views ! 73) .  

E timpul să  termin, căci trebuie să  plec la  farmacie Ia 
Alger. By the by, you know that few people more averse to. 
demonstrative Pathos ; still, it would be a He [nat] to confess 

68) - furtună, adică urletul vintului, fără tunete şi fulgere, o 
vreme periculoasă şi înşelătoare de care se tem chiar şi localnicii. 
- Nota trad. 

69) - expectoraţie oribilă. - Nota trad. 
70) - pe deasupra o senzaţie realmente supărătoare că partea. 

stîngă mi-e definitiv amorţită şi o stare de extremă deprimare. De 
aceea l-am chemat pe d-rul Stephann (cel mai bun doctor din Alger)
Am avut două întrevederi cu el, ieri şi astăzi . Ce e rde făcut ? Chiar 
acum mă duc la Alger să fac reţeta dată de el. După ce m-a exa
minat foarte atent, mi-a recomandat. - Nota trad. 

71 ) - Ia nevoie. - Nota trad. 
72) - dar in limite foarte moderate ; nici un efort intelectual, ia 

afară de citeva lecturi relaxante. - Nota trad. 
73) - De aici reiese că omul nu trebuie să se amăgească fă

cîndu-şi iluzii prea mari ! - Nota trad. 
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that my thought to great part absorbed by rem1mscence of 
my wif e, such a part of my best part of life ! Tell my London 
daughters to write to Old Nick instead of expecting him to 
wri te himself first. 

How is Pumps going on in that serious work of man
creating ? Give her my best compliments. 

Give my compliments to Helen ; ditto Moore, Schorlemmer. 
Now, old good fellow 

Yours, 
Mohr· 

Apropos ! Dr. Stephann, like my dear Dr. Donkin, does 
not forget - the cognac ! 74) 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 
în : �Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgarl"t, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe, 
Dritte Abteilung, Bd . 4, 1931 

Originalul în limbile germană, 
franceză şi engleză 

Tradus din limbile germană, 
franceză şi engleză 

74) In treacăt fie zis, ştii şi tu că puţini oameni suportă mai 
puţin patosul demonstrativ decît mine ; dar aş minţi dacă n-aş re
cunoaşte că gindurile îmi sînt absorbite în cea mai mare parte de 
amintirea soţiei mele, care se leagă de cele mai frumoase zile din 
viata mea ! Spune-le fetelor mele de la Londra [Laura Lafargue şi 
Eleanor Marx] să-i scrie lui Old Nick fără să mai aştepte să scrie 
el primul. 

Cum se descurcă Pumps cu importanta ei operă de creare a 
unui om ? Transmite-i calde salutări din partea mea. 

Salutări Helenei 75), precum şi lui Moore şi Schorlemmer. 
Şi acum, bunul şi bătrînul meu prieten, rămin 

Al tău, 
Maur-

Apropo ! Dr. Stephann, ca şi dragul meu dr. Donkin, nu uită. 
deloc coniacul ! 

75) Demuth. - Nota red. 
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Dragă Fred, 

K. Marx şi F. Engela 

2 1  

Marx către Engels 

la Londra 76) 

(Alger] 3 martie 1882 

Am primit ieri scrisoarea ta din 25 februarie şi tăieturile 
din „Daily News" (O.N. 77) este un tragi-comic .secret de stat 
şi de inimă englez) . Sper că Tussy va înceta, în sfîrşit, să-şi 
mai neglijeze cu atîta uşurinţă sănătatea, iar Cacadou a mea, 
..alias Laurachen, va arăta mereu înfloritoare datorită practi
cării intense a exerciţiilor fizice. De la Paris n-am primit 
încă nici un răspuns. 

Tempete - c'est ici l'expression sacramentale 78) - du
rează de la 26 februarie, deşi între timp a luat aspecte diferite. 

Pe 2 martie atît eu, cît şi toţi ceilalţi locatari a trebuit 
să stăm în casă for the whole day 79) ; dis-de-dimineaţă a în

·ceput să toarne cu găleata dintr-un cer de culoarea celui 
londonez, cenuşiul cenuşiului ; de data asta însă, pentru prima 
oară rafalele de vînt au fost din cînd în cînd însotite de 
tunete şi fulgere ; la ora 4 după-amiază, cerul era again 80) 
de un albastru azuriu, iar mai tîrziu am avut o minunată 
-seară cu lună. Toată ziua temperatura a fost oscilantă, ba 
cald, ba frig. Am început din nou, pe lîngă celelalte trata
mente, „tatuarea" ; imediat, chiar în noaptea următoare, a 
remarkable improvement setting în 81). - Astăzi dimineaţă, 
3 martie, mi-am început ziua cu o „tatuare" ; nu m-am lăsat 
1ntimidat de vînt, iar plimbarea în binefăcătorul aer de mare 
.de la ora 9 pînă la about 1/4 to 1 1  mast delightful 62) ; m-am 
întors chiar înainte de a se înteţi furtuna. In a few minutes 83) 

78) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
77) Olga Alekseevna Novikova. - Nota red. 
1s) Furtuna - acesta este aici termenul sacramental. - Nota trad. 
'9) - toată ziua. - Nota trad. 88) - din nou. - Nota trad. 81) - s-a observat o ameliorare vizibilă. - Nota trad. 82) - vreo 11 fără un sfert a fost o ade;vărată încintare. 

Nota trad. 83) - peste citeva minute. - Nota trad. 
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voi fi summoned to dejeuner 84), de aceea profit de prilej pen
tru a-ţi expedia aceste cîteva rînduri. 

Al tău, 
Maur 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Fr. Engels, 122, Regent's Park Road, London, N.W., An-· 
gleterre. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

22 

Marx către Engels 

la Londra 85) 
, -

[Alger] 23 martie, joi [1882) 

Dear Fred, 
Chiar acum, după micul dejun, infirmierul 86) meu mi-a 

spart etc. băşicuţele care mi-au apărut ieri pe piept, una 
lingă alta, şi s-au umflat serios în urma frecţiei ; după asta 
trebuie să mai trîndăvesc în pat încă vreo oră-două ; aşa stînd, 
îţi mîzgălesc aceste cîteva rînduri pe o carte poştală, căci nu 
trebuie pierdută nici 'J clipă deoarece, în mod excepţional, 
curierul pleacă devreme de la hotel pentru a duce poşta la 
Alger. (Lunea şi miercurea nu este poştă pentru Franţa.) 

De marţi (21 martie) avem din nou, cu întreruperile de
rigoare, ziua şi noaptea furtuni violente, însoţite de tunete
şi foarte rar de fulgere ; seara şi mai ales noaptea plouă to-

84) - chemat la masă. - Nota trad. 
ss) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
�6) Maurice Casthelaz. - Nota red. 
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renţial, iar astăzi a plouat şi dimineaţa. Marţi după-amiază, 
cînd se apropia furtuna, anunţată de un cer ameninţător, ce 
se întunecase, devenind aproape negru, am fost frapat de 
rolul pe care îl are într-o asemenea furtună truly African 
sirocco 87). Dr. Stephann a fost ieri aici ; rezultatul examenu
'lui este îmbucurător : ameliorare ; nu sînt încă în regulă un 
punct în partea de jos a pieptului şi locul corespunzător pe 
spate. Săptămîna viitoare (respectiv cam pe miercuri sau joi 
săptămîna viitoare) infirmierul meu va trebui să nu atingă 
'locurile respective ; Stephann îşi rezervă deci această treabă. 

Salutări tuturor. 

[Scris de Mar.x: pe verso-ul cărţii poştale] 

Al tău, 
Maur 

[Fr. Engels, 122, Regent's Park Road, London, N.W., An
. g leterre] . 

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

'Stuttgart, 1913 
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Originalul în  limba germană 
Tradus din l imba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

[Alger] 31 martie 1882 

Dear Fred, 
28 martie . Astăzi, încă din primele ore ale diminetii vre-

-mea este ploioasă, antipatică, aşa că mi-am terminat
· 

scurta 
epistolă către Tussy. De îndată ce am expediat-o, s-a stîrnlt 
o furtună care pentru prima oară s-a dezlăntuit cum scrie la 
carte : nu numai şuieratul vîntului, averse d

.
e ploaie, tunete, 

dar into the bargain 88) fulgere care nu mai conteneau. Asta 

87) - sirocco-ul cu adevărat african. - Nota trad. 
88) - pe deasupra. - Nota trad. 
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a ţinut pînă noaptea tîrziu ; ca de obicei, temperatura a scă
zut vertiginos. Interesant era jocul culorilor în valurile fru
mosului golf care formează aproape o secţiune de elipsă : 
spuma albă ca zăpada a valurilor spărgîndu-se de stînci şi 
marea, care din albastră devenise verde. 

29 martie (miercuri) . O ploaie nesuferită, fără sfîrşit, şi 
nu mai puţin enervante rafale de vînt, frig şi umezeală. 

Astăzi, puţin înainte de micul dejun (care de obicei e · 
servit a quarter past 89) 1 1  sau 1 1  şi jumătate) a venit. 
d-rul Stephann cu scopul special de „a se dedica" „tatuării" 
părţilor semnalate de el în punctele cele mai de jos ale spa
telui şi pieptului, a căror „atacare" şi-o rezervase. Mai întîi,. 
ca la fiecare vizită, mi-a făcut un examen minuţios ; pe par
tea stingă se prezintă aproape în întregime mult mai bine ; în, 
punctele cele mai de jos, de care ţi-am mai pomenit, se mai. 
aude doar un hîrîit surd în locul sunetelor muzicale ale lui 
Helmholtz ; părţile acestea se pot vindeca numai cu timpul (iar· 
vremea proastă împiedică o ameliorare mai rapidă). Stephann. 
mi-a spus astăzi pentru prima oară - probabil fiindcă mă 
consideră suficient de restabilit pentru a-mi vorbi fără ocol -
că făcusem o rechute 90) încă de la sosirea în Alger, şi încă. 
într-o formă foarte gravă. Numai cu vezicatoare se putea 
preveni un epanşament. Lucrurile au mers mai bine decît. 
se aştepta el. Va trebui însă ca ani de-a rîndul să fiu foarte 
prudent. La plecarea mea din Alger îmi va da o fişă de· 
consultaţie, destinată mai ales medicului meu din Londra 91). 
La vîrsta mea, experienţa unor recidive nu trebuie în nici. 
un caz să se repete prea des. La cîteva ore după dejun dese
nul făcut pe pielea mea a început să prindă viaţă într-un mod 
cit se poate de supărător ; aveam senzaţia că pielea mi-a 
rămas prea scurtă şi aş fi vrut să ies din ea ; toată noaptea 
m-am chinuit ; să mă scarpin îmi era cu desăvîrşire interzis. 

30 martie. Dimineaţa la ora 8 la patul meu s-a prezentat 
doctorul meu curant, infirmierul meu 92) . A constatat că, din 
pricina unor mişcări involuntare, toate băşicuţele s-au spart ; 
în timpul nopţii a avut loc o adevărată inundaţie� cearşaful„ 
flanela, cămaşa erau ude. Aşadar, „tatuarea" a avut efectul 

89) - 11 şi un sfert. - Nota trad. 
90) - recidivă. - Nota trad. 
91) Donkin. - Nota red. 
92) Casthelaz. - Nota red. 



K. Marx şi F. Engels 
�-------------

aşteptat asupra locurilor atacate. Amabilul meu infirmier m-a 
bandajat imediat, nu numai pentru a evita atingerea flanelei, 
.dar şi pentru a asigura o mai bună resorbţie a apei. Astăzi 
(31 martie) dimineaţa, d-l Casthelaz a constatat că apa s-a 
resorbit, în sfîrşit, şi că Jocul este aproape uscat. In cazul 
.acesta, în cursul săptămînii (care a început la 29 martie) 
voi putea face probabil o a doua „tatuare". Tant mieux 93). 

30 martie (ieri). In jurul orei prînzului, vremea â fost 
�aldă şi plăcută, drept care am făcut o plimbare pe terasă ; 
mai tîrziu, ca o compensaţie pentru noaptea agitată, am reuşit 
să dorm puţin, lucru pe care îl voi face şi astăzi, pentru că, 
neavînd voie să mă scarpin, noaptea nu pot să închid. ochii, 
chiar dacă, aşa cum s.-a întîmplat în noaptea de 30 spre 31, 
nu mai am nici un fel de dureri. 

Astăzi (31 martie) vremea este incertă ; în orice caz pînă 
acum n-a plouat ; poate că va fi, ca şi ieri, relativ „frumos" 
pe la ora prînzului, care se apropie. 

Altceva nu mai am ce adăuga la buletinul meu medical ; 
in general, totul se prezintă mulţumitor. 

Astăzi am primit o scrisoare de la Tussychen. 
Apropo. Nu demult mi-a trimis scrisoarea pe care o 

anexez ; eu nu pot să descifrez semnătura ; tu însă vei reuşi. 
ln orice caz, un fenomen ciudat : un avocat din Quedlinburg 
eu o concepţie proprie despre lume I Un lucru nu mi-e clar, 
şi anume dacă omul acesta mi-a trimis în Maitland Park 9'1) 
1?Xemplarul din „cartea" sa care mi-era destinat mie, sau dacă 
mai întîi vrea să-mi cunoască adresa exactă, ca să fie sigur 
că voi primi cartea ? In primul caz, Tussy trebuie să-i con
firme primirea cărţii, în al doilea - să-i trimită adresa mea 
„sigură". 

Dragul meu, tu ca şi ceilalţi family members 95) veţi fi 
frapaţi de greşelile de ortografie, de construcţie a frazei, de 
greşelile gramaticale pe care le fac ; cum însă deocamdată 
nu mă pot concentra, întotdeauna le observ abia post festum 96). 
Asta vă dovedeşte că mai am mult pînă la sana mens in 
sano corpore 97) .  Incetul cu încetul o să mă repar. 

93) - Cu atit mai bine. - Nota trad. 
94) adresa din Londra a lui Marx. - Nota red. 
95) - membri ai familiei. - Nota trad. 
96) - literal : după sărbătoare ; figurat : prea tirziu. - Nota trad. 
97) - minte sănătoasă in corp sănătos. - Nota trad. 



Scrisori din 1882 

Chiar acum s-a sunat pentru micul dejun şi� de aceea„ 
scrisorica trebuie să fie gata pentru curierul care pleacă la 
Alger. 

Aşadar, salutări tuturor. 

Al tău, 
Maur-

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană, 

in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, W13 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung. Bd. 4, 1931 
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Marx către Engels 

la Londra 98) 

[Alger] Marţi 4 aprme 1aa2· 
Dear Fred, 
Am primit cartea ta poştală ; de asemenea, scrisoarea 

Laurei din 29 martie. 
O felicit din inimă pe Pumps. 
In general, mă simt bine, dar vremea îmi face farse. 
Pe 31 martie, vineri după-amiază - la cîteva ore după 

ce ţi-am expediat scrisoarea 99) - am primit vizita lui Ferme ; 
printre altele, el mi-a împărtăşit un secret care-i fusese în-
credinţat de un meteorolog din Alger : săptămîna viitoare, 
mai întîi timp de trei zile, va bate cu fnrie sirocco, apoi vor· 
urma trei-patru zile ploioase, pentru ca,. în cele din urmă, 
primăvara să se instaleze definitiv. Iar cine nu crede, acela. 
greşeşte. 

Intre timp, sîmbătă (1 aprilie), ca şi luni (3 aprilie) a. 
fost cald (puţin "prea" 100) înăbuşitor), dar vîntul (nu este· 

98) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
99) Vezi volwnul de faţă, p. 52--55. - Nota red. 

100) In original în dialect : „sehre„. - Nota. 11ed. 
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încă sirocco), care stîrnea nori de praf, m-a silit să ramm în 
galerie ; în ziua de 2 aprilie (duminică), dimpotrivă, a fost o 
dimineaţă atît de frumoasă, încît m-a îmbiat la o plimbare 
de două ore. 

Noaptea trecută a şuierat vîntul ; astăzi, pe la 5 dimineaţa, 
.a plouat ; de la ora 8 vremea este uscată, cerul înnorat, iar 
-vîntul suflă într-una. Ieri seara golful era feeric luminat de 
,lună. Nu mă pot sătura admirînd de pe terasa mea marea. 

Calde salutări lui J ollymeyer 101), precum şi celorlalţi. 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Al tău, 
Maur 

Fr. Engels, 122, Regent's Park Road, London, N.W. [An
:gleterre] 

Publicat pentru prim.a oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. JV, 

$tuttgart, 1913 

25 

Originalul i n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

[Alger] 8 aprilie 1 (simbătă) 188� 

Tiear Fred, 
Ieri la ora 4 după-amiază m-a examinat d-rul Stephann. 

A fost foarte mulţumit, deşi din pricina vremii schimbătoare 
·sînt mereu răcit ; a găsit că epanşamentul din partea de jos 
(în stînga, pe piept) a dispărut aproape complet ; pe spate (în 
stînga jos) este un loc care nu vrea să se vindece. Ieri s-a 
lluptat în mod special cu această porţiune de pe spate, „tatuînd" 

101) Poreclă dată l'IJ.i 'Shorlemmer. - Nota red. 
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pielea cu colodiu cantarida!. Ca urmare, am avut dureri foarte 
violente şi din pricina acestei 11zugrăveli" am petrecut o 
noapte de insomnie (7 spre 8 aprilie 102)), în schimb, azi-dimi
neaţă most effective pumping of water 103) din băşicuţele care 
s-au format. De aceea nu mă îndoiesc că în curînd voi scăpa 
�i de pacostea asta. Pielea mea, care acum seamănă cu un 
cîmp de pepeni verzi, i-a dat de lucru o jumătate de oră 
d-lui Casthelaz, infirmierul meu ; apoi a trebuit să stau în 
pat pînă la dejun, pînă la ora 1 1  jumătate ; după bandajare, 
lichidul rămas se elimină sub formă de picături şi cel mai 
comod este să stau culcat. 

In schimb, Stephann a constatat că, din pricina vremii 
proaste, tusea mi s-a agravat (dar numai relativ, căci înainte 
aproape dispăruse complet) ; săptămîna asta, timp de patru 
zile am putut profita de orele de dimineaţă pentru a face 
plimbări ; de ieri după-amiază plouă fără încetare ; în cursul 
nopţii şi al zilei de azi the rain assumed the „caractere torren
tiel" 104) ; astăzi s-a făcut o slabă încercare de a se încălzi 
sala de mese, dar căminele nu au fost făcute, după cît se 
pare, în acest scop, but only for show's sake 1.0I>). 

După dejun, la ora 2, mă pregăteam să mă culc ca să 
compensez întrucîtva noaptea precedentă, dar, dracu s-o ia 
de treabă, săptămîna asta şi cea următoare tribunalul este în 
vacanţă. Aşa se face că planul meu a fost dat peste cap de 
judecătorul Ferme, de altfel foarte amabil, care m-a părăsit 
abia la ora 5 după-amiază, cînd nu mai era mult pînă la cină. 
Ferme mi-a spus, printre altele, că de-a lungul carierei sale 
ca judecător de pace s-a folosit (şi asta ca 11regulă generală") 
tortura pentru a smulge mărturisiri arabilor ; bineînţeles, de 
asta se ocupă 11poliţia" (aşa fac şi englezii în India) ; jude
cătorul is supposed to know nothing about all of it 106) .  Pe 
de altă parte, spune el, dacă, de exemplu, o bandă de arabi 
a comis o crimă, de cele mai multe ori în scop de jaf si dacă 
după un timp, adevăraţii făptaşi sînt descoperiţi, p;i�şi, ju� 
decaţi şi executaţi, familia de colonişti lezată nu se mulţu-

102) In manuscris : martie. - Nota red. 103) - apa a fost eliminată într-un mod cit se poate de eficient. -
Nota trad. 104) - ploaia s-a transformat în aversă. - Nota trad. 105) - ci doar ca decor. - Nota trad. 1") - se presupune că nu ştie nimic de toate astea. - Nota trad. 
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meşte cu această pedeapsă. Ea cere into the bargain 107) „să 
se mai reteze citeva capete" 108) ,  cel puţin încă o jumătate de 
duzină, de arabi nevinovaţi. Aici însă se opun judecătorii 
francezi, şi anume judecătorii de la curţile de apel, în timp 
ce prin alte părţi, cite un judecător izolat, singur în funcţia 
sa, este ameninţat uneori cu moartea de către colonişti dacă 
nu arestează temporar (competenţa lui nu merge mai de
parte) vreo duzină de arabi nevinovaţi, acuzîndu-i de crimă, 
tentativă de jaf etc. şi nu-i trimite în faţa tribunalului. Dar 
noi ştim că acolo unde se instalează un colonist european 
sau vine doar pentru afaceri în mijlocul „rasei inferioare", el 
se consideră în general mai inviolabil decit frumosul Wil
helm I 109). Britanicii şi olandezii îi întrec totuşi pe francezi 
în aroganţă neruşinată, pretenţii faţă de „rasele inferioare� 
şi în felul înfiorător cu care îl slujesc pe Moloh. 

Dacă misiunea familială a lui Pumps se arată foarte pro
miţătoare, în schimb misiunea politică a lui Hyndman trebuie 
privită cu multă circumspecţie. Enervarea pe care i-a pro
dus-o scrisorica ta 11°) tipul a meritat-o pe deplin, cu atît mai 
mult cu cit el şi-a permis obrăznicia aceea faţă de mine, con
tînd pe faptul că, din „considerente de propagandă" 41, eu nu-l 
voi compromite în public. De fapt el ştia acest lucru. 

Flecarul Bodenstedt �i reprezentantul esteticii de canal, 
Friedrich Vischer, sînt Horaţiu şi Virgiliu ai lui Wilhelm I 42 .  

Apropo ! Articolul despre Skobelev din „Koln[ische/ 
Zeit11ng", pe care mi l-ai trimis, este cît se poate de inte
resant. 

Astăzi (sîmbătă) mîzgăleala asta nu poate fi expediată, 
întrucit ltmea, miercurea şi sîmbăta, în general, nu pleacă 
nici tm pachebot spre Marsilia ; în schimb, duminica, în mod 
excepţional, vaporul pleacă din Alger la ora 1 la amiază şi 
scrisorile trebuie să fie duse la poştă pînă la ora 1 1  dimineaţa 
(duminică). Hotelul „ Victoria" din Alger trimite duminica 
dis-de-dimineaţă curierul cu scrisorile. Jn celelalte zile, poşta 
care urmează să fie expediată cu vaporul din Alger la Mar
silia este trimisă la 5 şi jumătate după-amiază. 

10;) - în plus. - Nota trad. 10s) In original în dialect : „ein bissche zu «kepp»". - Nota red. 109) Vezi volumul de faţă, p. 34-35. - Nota red. 110) Vezi volumul de faţă. p. 292. - Nota -red. 
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Aş fi vrut însă ca aceste rînduri să plece chiar m1me, 
căci ultimul examen pe care mi l-a făcut dr. Stephann a fost 
deosebit de favorabil. 

Calde salutări tuturor. 

Al tău, 
Maur 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

în : nDer Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV. 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. ,Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 193'1 
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Marx către Engels 

la Londra 

[Alger] Marţi 18 aprilie 1882 

Dear Fred, 
Am primit ieri scrisoarea ta, precum şi pe cea de la 

Tussy, împreună cu darul „împărătesc" 111) .  
ln ultima mea scrisoare către Laurachen 112) prevestisem 

apropierea a „două zile minunate" ; dar nici n-am terminat 
bine scrisoarea, că sirocco (buletinele meteorologice oficiale şi 
celelalte publicaţii franceze scriu acest cuvînt cînd cu un 
„c", cînd cu doi) a şi început să se facă simţit, iar şuierul lui 
a fost pentru mine ca o uvertură la prorocitele „mouvements 
atmospherique intenses" 113). I-am mărturisit Laurei că toate 
acestea au început să mă obosească, de fapt „sî.nt obosit de 
Africa" şi am botărît să întorc spatele Algerului de îndată 
ce d-rul Stephann did no longer „ want me" 114) . 

111) Joc de cuvinte bazat pe scrierea asemănătoare a adjectivelor 
„kayserlich" (de la numele de familie Kayser) şi nkaiserlich" (împă
rătesc). Engels i-a trimis bani lui Marx prin intermediul băncii 
A. Kayser & Co. - Nota red. 112) Vezi volumul de faţă, p. 299-307. - Nota red. 113) - „schimbări atmosferice intense". - Nota trad. 114) - nu va mai „avea nevoie de mine". - Nota trad. 
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De la 14 aprilie (după-amiază) pînă la 17 aprilie am avut. 
pe rînd, rafale de vînt, furtună, averse, soare dogoritor, per
manente schimbări ale vremii (aproape de la oră la oră) de 
la frig la arşiţă. Astăzi dis-de-dimineaţă vremea era minu
nată ; dar chiar acum, pe la 1 0  dimineaţa, vîntul a început 
din nou să-şi şuiere melodia lui agasantă. - In buletinul -
mai curînd în prognoza - de ieri, biroul meteorologic pro
mitea pentru 3-4 mai "intense mouvement atmospherique" 
şi îndeosebi pentru 7-8 mai (pro nune 115) nu merge mai de
parte) ; în afară de aceasta, pentru prima săptămînă a ace
luiaşi mai se prevăd aşa-numite „mişcări seismice" (aceste 
"mişcări seismice" ar fi provocate periodic de misterioase cu
tremure de pămînt). 

Pe 1 6  (duminică) a venit d-rul Stephann ; mi-a făcut un 
examen, m-a ciocănit şi a declarat : urmele „pleuritei" (as 
far as to „rechute" 116)) au dispărut ; de starea bronhiilor, dim
potrivă, e mai puţin mulţumit decît la examenul trecut (tot 
partea stingă).  Cu toate acestea a procedat cu multă energie 
la "tatuare" (toată după-amiaza de duminică (16  aprilie) şi 
toată noaptea pînă luni (17 aprilie) în zori m-am :resimţit al 
dracului, ceea ce m-a făcut să-i apreciez energia !). - De 
altfel, d-rul Steph[ann] a fost întru totul de acord cu mine 
că bronşita este indisolubil legată de starea vremii ; în aceste 
condiţii, şederea mea prelungită aici ar putea deveni dăună
toare. După părerea lui, dacă nu intervine ceva neprevăzut, 
de pildă o schimbare spectaculoasă a vremii aici sau, pe de 
altă parte, ceea ce este puţin probabil, o înrăutăţire a stării 
sănătăţii mele, mă va putea lăsa să plec pe la sfîrşitul lui 
aprilie, dindu-mi o fişă medicală completată de el. Aşadar, 
la 2 mai, acelaşi „Said" şi acelaşi căpitan Mace (un tip foarte 
simpatic), care m-au adus la Alger, ar urma să mă ducă înapoi 
la Marsilia, de unde voi pleca să-mi încerc n0rocul la Cannes, 
Nisa sau Mentone. De aceea nu trebuie să-mi mai trimiteţi 
din Londra nici scrisori, nici ziare, decit dacă faceţi acest lucru 
just after the receipt of these lines 117 ). Dacă cumva între timp 
intervine vreo modificare în hotărîrea mea, vă voi scrie fără 
întîrziere. 

115) - deocamdată. - Nota trad. 118) - este vorba de „recidivă". - Nota trad. 117) - imediat după primirea acestor rînduri. - Nota trad.. 



Scrisori. din 1882 61 

Mă tem că „fierul" va sosi la Alger cînd nu numai eu, 
ci şi familia Casthelaz va fi părăsit Africa ; toată lumea se 
pregăteşte de evadare. Te rog să mă ierţi pentru inconsistenţa 
acestei epistole. In noaptea de 1 6  spre 1 7  aprilie n-am închis 
ochii din cauza energiei cu care am fost „tatuat" ; pe 17 şi 
18 aprilie n-am avut nici un fel de dureri pentru că ieri , la 
7 dimineaţa, assistant-doctor 118) şi-a făcut meseria. Dar mîn
cărimea provocată de procesul incipient de refacere a ţesu
tului mi-a adus a doua noapte de insomnie. Cum, în plus, 
astăzi am pornit cu noaptea-n cap să-mi savurez plimbarea 
de dimineaţă (o plimbare care a durat două ore), i.iw begrijp m), 
(nu-mi mai amintesc cum scriu asta olandezii, dar ii. begreip ! 119) 
- dracu ştie cît de mult au ei de-a face cu acest „Begriff" 120) -

de cînd am fost în vizită la Zalt-Bommel 43 îmi sună într-una 
în urechi aşa cum rostea soţia, astăzi divorţată, a pastorului 
Rothhaus, căreia i-a luat locul verişoara mea 121) - in one 
word 122) înţelegi că trebuie să pun capul jos ca să-mi recupe
rez nopţile nedormite. Intr-adevăr, dormi - „mai mult ce 
doreşti ! " 123) .  Dar mai întîi să-ţi relatez figura urî tă pe care 
i-au făcut-o autorităţile franceze unui prăpădit de bandit, un 
criminal nenorocit arab, cu multe la activ. Abia la sfîrşit, on 
the moment „to launch" 124) pe bietul păcătos „into eternity" 125), 
cum spun infamii cockney 126), el a aflat că nu va fi împuşcat, 
ci ghilotinat ! Asta în pofida sentinţei ! In pofida promisiunii ! 
Fără să ţină seama de înţelegere, a fost ghilotinat. Dar asta 
nu e totul. Rudele se aşteptau ca, aşa cum s-a întîmplat pînă 
acum cu învoirea francezilor, să li se trimită trunchiul şi capul 
pentru a le coase unul de altul, îngropînd apoi „întregul". 
Quod non ! 127) .  Bocete, blesteme, furie ; autorităţile franceze 
refuză categoric, şi asta pentru prima oară ! Dar cînd va ajunge 
trunchiul în rai, Mahomed îl va întreba : unde ţi-ai pierdut 
capul ? sau : cum de a rămas capul fără trunchi ? Nu eşti demn 

118) Casthelaz. - Nota red. 
119) - înţelegeţi. - Nota trad. 
120) - „noţiune". - Nota trad. 
121) Antoinette Philips. - Nota red. 
122) - într-un cuvînt. - Nota trad. 
123) H. Heine. Versuri. Ciclul „Intoarcerea acasă", Bucureşti, 

E.S.P.L.A., 1956, p. 90. - Nota trad. 
124) - cînd a sosit momentul să-l „trimită"'. - Nota trad. 
m) - aici : „pe lumea cealaltă".  - Nota trad. 
126) - londonezi (din East End). - Nota trad. 
127) - Dar nu ! - Nota trad. 
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să intri în rai ! Cară-te la cîinii de crestini ! Aşa incit rudelor 
nu le-a rămas altceva decît să jelească.

· 

Old Mohr 

Cînd ne-am cunoscut mai bine - pma acum nu l-am 
întrebat nimic -, Stephann mi-a spus că, deşi nu ştie deloc 
germana, este fiul unui german. Tatăl lui era din Palatinat 
(Landau) şi s-a stabilit la Alger. 

Publicat pentru prima oară 
în : "Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 
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Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

[.Alger] Vineri 28 aprilie 1882 

Dragă Fred, 
Recieved your letter and the 128) „Koln[ische] Zeit[un]g". 
Iţi scriu aceste rînduri numai pentru a te anunţa că pe 

2 mai (marţi) părăsesc Algerul cu acelaşi „Said" şi cu acelaşi 
căpitan, d-l !\face, „lieutenant de vaisseau" 129), care m-au adus 
la Alger. Miercurea trecută am vizitat escadra franceză, for
mată din 6 cuirasate ; bineînţeles că am inspectat vasul ami
ral „Le Colbert", unde un subofiţer, un băiat frumos şi in
teligent, mi-a arătat şi mi-a demonstrat totul în amănunţime-. 
La despărţire, ca un adevărat francez ce era, mi-a spus că 
s-a săturat de slujba asta plicticoasă şi că speră să i se pri
mească bient6t 130) demisia. Eu şi însoţitorii mei (trei coloca
tari de la hotelul „Victoria") am primit aprobarea să vizităm 
vasul numai după terminarea „serviciului" . Plutind în sus 
şi în jos, am văzut, aşadar, din barcă, mai bine zis din luntre> 

125) - Am primit scrisoarea ta şi. - Nota trad. 
m) - locotenent de marină. - Nota trad. 1311) - curînd. - Nota trad. 
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manevrele vasului-amiral şi ale celorlalte 5 cuirasate. Mîine 
<lupă-amiază este „bal" pe „Colbert" ; şi eu aş fi putut ob
ţine o invitaţie prin Ferme, dar n-am timp. Marţi (25 apri
lie) a fost ultimul examen făcut de Stephann ; „tatuarea" cu 
colodiu s-a terminat ; quod-ad 131) recidiva pleuritei, altogether 
absolved 132) ; voi mai merge totuşi mîine (sîmbătă) la ora 3 
<lupă-amiază la el, ca să-mi dea fişa medicală scrisă de el 
şi să-mi iau rămas bun. Vremea este uneori foarte caldă, dar, 
de fapt, toată săptămîna (to-day 133) de asemenea) a bîntuit 
uraganul, dansul vijelios al sirocco-ului (în timpul nopţii fără 
întrerupere, ziua din cînd în cînd rafale de vînt). Acesta este 
şi motivul pentru care tusea mea nu cedează deloc şi aşa se 
explică şi fuga mea din Alger tocmai la timp. 

Calde -salutări tuturor. 

Al tău, 
Old Mohr 

Apropo, soarele m-a silit să mă descotorosesc de barba 
mea de profet şi de „perucă", dar (cum fiicele mele preferă 
vechea mea înfăţişare) m-am fotografiat înainte de a-mi aduce 
jertfă părul pe altarul unui frizer din Alger. Fotografiile le 
voi primi duminica viitoare (30 aprilie). Vă voi trimite nişte 
specimina 134) din Marsilia. Din ele vă veţi putea convinge că, 
considering 135) pictarea cu colodiu de-a lungul a două luni 
încheiate (scriu în stilul lui Ludwig von Baierland 44) - din 
care cauză n-am avut nici o singură zi pe de-a-ntregul li� 
niştită -, j'ai fait encore bonne mine a mauvais jeu 136) .  

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

1a1) - cit despre. - Nota trad. 
132) - defintiv scăpat. - Nota trad. 1aa) - astăzi. - Nota trad. 
m) - copii. - Nota trad. 
m) - avînd în vedere. - Nota trad. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

136) - am mai făcut haz de necaz. - Nota trad. 
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Dear Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

28 

Marx către Engels 

la Londra 

8 mai 1882 
Hotel de Russie, Monte Carlo 

Incă cu 2-3 săptămîni înainte de plecarea mea din Alger 4s 
(la începutul lui mai) staţia meteorologică a anunţat furtună 
pe mare. într-adevăr, în ultimele zile ale şederii mele în 
Africa a suflat fără încetare sirocco-ul, însoţit de călduri mari, 
anihilate însă de rafale de vînt şi vîrtejuri de praf şi într-o 
secundă temperatura scădea 'brusc, chiar dacă pentru puţină 
vreme. în acest timp, catarul bronhial mi s-a agravat şi nici 
pînă astăzi n-am scăpat de el. Din pricina furtunii pe mare 
(în noaptea de 4 spre 5 mai), curentul s-a simţit şi în cabină ; 
la Marsilia am ajuns pe o ploaie zdravănă (în dimineaţa de 
5 mai), care n-a încetat pînă la Nisa. Şi la Monte Carlo am 
adus cu mine o zi ploioasă (ieri) ; astăzi e o vreme minunată. 
După cum vezi, sînt consecvent, căci pînă la venirea mea nici 
la Nisa, nici la Monte Carlo n-a plouat luni de zile. De data 
aceasta ploaia a fost mai mult o tachinare, nu ceva serios ca 
la Alger. 

La Nisa, unde am rămas în zilele de 5 şi 6, am înţeles 
curînd că aici vîntul este capricios şi că nu se poate conta 
pe o temperatură constantă. Scurta mea experienţă mi-a fost 
confirmată astăzi şi de d-rul Delachaux, medic-chirurg (cu 
reşedinţa la Interlaken) care locuieşte la acelaşi hotel cu mine. 
in timpul concediului el a făcut u l..alătorie la Nisa şi prin 
împrejurimi şi, în general, prin localităţile cele mai cunoscute 
de pe Riviera, so far with an eye to business as to ascertain 
which places he might best recommend to sufferers of lung 
diseases, bronchial catarrh of a chronic character etc. He 
declared decidedly against Nice, but preferred Monte Carlo 
even to Mentone 137). D-rul Delachaux se înapoiază chiar astăzi 
în patria lui, Elveţia. 

137) - îndemnat şi de considerente de afaceri : voia să stabilească 
localităţile care pot fi recomandate ca cele mai indicate pentru bol-
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Uimitoarea frumuseţe a naturii de aici o cunoşti prea 
bine din proprie experienţă 46, din cele citite sau din picturi. 
In multe privinţe îmi aminteşte puternic de natura Africii. 

Cît despre „vremea caldă şi uscată", în curînd se va in
stala pretutindeni. Petele de pe soare prevestesc o puternică 
acţiune a razelor şi în Franţa există teama de secetă. 

For conscience sake 138) ,  mîine îl voi consulta aici pe doc
torul german Kunemann. Am la mine fişa medicală întocmită 
de dr. Stephann (pe cărţile lui de vizită am văzut abia acum 
că Stephann este şi Professeur suppleant â l'Ecole de Me
dicine 139) de la facultatea din Alger), ceea ce mă scuteşte de 
prea multe explicaţii. - De îndată ce d-rul Stephann a de
clarat pleurita vindecată, am început imediat, la recomanda
rea lui (a lui Stephann), frecţiile cu tinctură de iod în partea 
superioară (în stînga) a pieptului şi a spatelui. De cînd m-am 
îmbarcat pe vapor şi pînă to-day 140) am întrerupt această ope
raţie, pe care, de altfel, „cu greu" o poţi face singur pe pro
pria-ţi spinare, deşi d-rul Delachaux m-a sfătuit să încerc 
cu ajutorul oglinzii. Qui vivra verra 141) ; în orice caz, vreau 
mai întîi să vorbesc cu d-rul Kunemann. Intentionez să hoi-
năresc cît mai mult în aer liber. 

' 

In sala de lectură a cazinoului din Monte Carlo se gă
sesc aproape toate ziarele franţuzeşti şi italiene ; ziarele ger
mane sînt destul de bine reprezentate, foarte puţin cele 
engleze. Din „Petit Marseillais" de astăzi am aflat despre 
„asasinarea lordului Cavendish şi a d-lui Burke" 47. In schimb, 
lumea de aici, de pildă tovarăşii mei de pensiune de la 
Hotel de Russie, se interesează mult mai mult de ceea ce 
se întîmplă în sălile de joc ale cazinoului (tables de roulette 
et de trente-et-quatre 142)). M-a amuzat în special unul din fiii 
Marii Britanii, posomorît din cale-afară, acru şi înveninat, şi 
why 143) ? Pentru că, în loc „să pună laba" pe cîteva monede 
de aur - cum fusese ferm hotărît să facă -, le pierduse. 
Nu reuşea să înţeleagă că Fortuna nu poate fi „intimidată" 
nici de grosolănia britanică. 

navii de plămîni, de catar cronic al bronhiilor etc. El s-a pronunţat 
categoric împotriva Nisei, preferind Monte Carlo chiar şi localităţii 
Mentone. - Nota trad. 138) - Pentru linistirea sufletului. - Nota trad. 189) -profesor suplinitor la Institutul de medicină. - Nota trad. 140) - astăzi. - Nota trad. 141) - Vom trăi si vom vedea. - Nota trad. l4! - ruletă şi aite jocuri <le noroc. - Nota trad. 148 - pentru ce. - Nota trad. 
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Trebuie să închei aceste rînduri, întrucît de a1c1 scriso
rile sînt trimise mai întîi cu un curier la poşta din Monaco. 

Calde salutări tuturor. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", .:Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 
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Al tău, 
Maur 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

Privately 144) 
Dear Fred, 

la Londra 

20 mai 1882 
Hotel de Russie, Monte Carlo (Monaco) 

Ceea ce-ţi scriu acum nu trebuie să ajungă la urechile 
copiilor, pentru a nu-i alarma inutil. Totuşi trebuie să po
vestesc somebody at least 145) d�spre încercările prin care am 
trecut în ultimul timp. 

In ultima scrisoare (nu-mi amintesc dacă-ţi era adresată 
ţie, lui Tussy sau Laurei) scriam că voi reveni cu amănunte 
după întreved�rea cu d-rul Kunemann 146) .  Intrevederea a 
avut loc la 8 mai ; tipul e un alsacian cu vaste cunoştinţe şti
inţifice (medicale) ; de pildă, încă înainte de primirea scri
sorii tale, am aflat de la el despre descoperirea d-rului Koch 
în legătură cu bacilul . Un om care a practicat mult şi are în 
spinare cel puţin 52-54 de ani dacă în 1 848 era student la 
Universitatea din Strassbourg ; ca om politic găseşte că 
„Temps" este ziarul care îi corespunde temperamental ; ştiinţa 

144) - Personal. - Nota trad. 146) - măcar cuiva. - Nota trad. 14ci Iezi volumul de faţă, p. 65. - Nota red. 
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l-a convins că totul progresează „încet" ; mc1 un fel de grabă 
revoluţionară - altminteri eşti silit să dai aproape tot atît 

înapoi" (ca, de pildă, în procesiunea de la Echternach 48 ; edu
�area masei si a nemasei" este pdma condiţie etc. In one . " 
word, politically, a republican philistine 147) ; îţi înşir aici toate 
astea ca să înţelegi de ce nu m-am lăsat antrenat într-o dis
cuţie cu el pe această temă, limitîndu-mă doar la politica 
„machiavelică" a lui Carol al III-lea, tiranul absolut al Mo
naco-ului .  Mă consideră implicat în evenimentele din 1848, 
dar în afară de aceasta nu i-am mai furnizat nici un fel de 
date despre activitatea mea publică. Dar să trecem la pro
blemă. La început, orientîndu-se după cartea mea de vizită 
- unde figurează : doctor - pe care i-am trimis-o prin ca
meristă, el a dedus că sînt doctor în medicină, convingere care 
j-a fost întărită de cartea de vizită a dr-ului Stephann pe care 
i-am transmis-o, precum şi de noua mea cunoştinţă, docto
rul 148) din Interlaken, în plus cartea de vizită a d-rului Don
kin, pe care l-am recomandat ca prietenul prietenului meu, 
profesorul Ray Lankester, căci Kunemann voia să ştie cine 
m-a tratat la Londra etc. Apoi i-am dat să citească fisa me-
dicală întocmită de dr. Stephann. 

· 

Considerîndu-mă, aşadar, doctor în medicină - coleg 
- either ţheoretically or practically 149) -, după ce m-a as
cultat şi m-a ciocănit, mi-a vorbit fără ocol. Şi, spre groaza 
mea, am din nou pleurită, deşi într-un stadiu mai puţin avan
sat şi numai într-un singur punc:t situat în stînga pe spate ; 
în schimb, bronşita a devenit mai mult sau mai puţin cronică ! 
Kunemann spera ca după aplicarea vezicatoarelor - o dată 
sau de două ori - să lichideze treaba aceasta (pleurita) ; la 
9 mai (marţi) a aplicat prima vezicatoare, la 13 mai (sîm
bătă) m-am dus din nou la Kunemann ; mi-a prescris a doua 
vezicatoare ; a putut fi aplicată abia la 16 mai (marţi) după 
uscarea pielii ; pe 1 9  mai m-am dus la el (vineri) ; m-a ascul
tat şi m-a ciocănit ; a găsit că situaţia s-a îmbunătăţit, şi anume 
epanşamentul a scăzut ; după părerea lui (căci medicii aceştia 
se tem ca bolnavul să nu-şi piardă răbdarea dacă în fiecare 
săptămînă îndură, plus ou moins l50), aceleaşi sîcîieli şi chi-

147) Intr-un cuvint, din punct de vedere politic, este un republi-
can filistin. - Nota trad. 

148) Delachaux. - Nota red. 
149) - fie în teorie, fie în practică. - Nota trad. 
150) - într-o măsură mai mare sau mai mică. - Nota trad. 
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nuri) nu e nevoie să continuăm aplicarea vezicatoarelor ; acum 
mă pot limita la frecţii cu tinctură de iod (pe care Stephann 
mi le-a prescris împotriva bronşitei) în partea de sus, precum 
şi în partea de jos, în stînga pieptului şi a spatelui. Răspunsul 
meu a fost că, dacă epanşamentul n-a dispărut definitiv, pre
fer să mi se mai aplice încă o dată vezicatoare (la 23 mai, 
marţi) ; de la d-rul Stephann ştiu că, în cazurile de pleurită, 
tinctura de iod este doar un remediu slab, nesigur, a cărei 
folosire prelungeşte foarte mult tratamentul. Kunemann a 
fost, fireşte, mult mai încîntat văzîndu-mă hotărît să mă su
pun unui tratament eroic ; acum sper ca la 26 sau la 27 mai 
să-mi spună că această a doua recidivă e lichidată (pro 
nune) 151) . 

Într-adevăr, în această privinţă „soarta" s-a dovedit de 
data asta consecventă, ba chiar - aproape ca în tragediile 
d-rului Milllner 49 - înfiorătoare. De ce declară Kunemann 
(şi am ştiut acest lucru înainte de „a-l afla") bronşita mea atît 
de „cronică" ? Pentru că pe întreaga Rivieră vremea s-a schim
bat în rău într-un mod atît de neobişnuit, de anormal, deşi, 
după părerea lui, asta poate fi normal dacă ne gîndim că din 
ianuarie pînă la inceputul lui mai au fost prea puţine ploi, 
aproape că nici n-au fost ; vremea era prea frumoasă şi caldă 
şi nu se putea să nu stîrnească o reacţie. Eu i-am explicat 
mai simplu că vina pentru toate acestea o poartă venirea mea 
din Alger ; de la 4 mai am adus cu mine ploaia la Marsilia şi, 
după o oarecare rezistenţă, mutatis mutandis 152), şi în loca
litatea în care mă aflu în prezent timpul a început să semene 
cu „vremea proastă" de la Alger, pe care o cunosc atît de 
bine. Pentru asta e nevoie de multă răbdare, în special din 
partea celor cărora le scriu. Repetările acestea sînt extrem de 
plictisitoare. Timpul trece inutil, anost şi, în plus, costisitor ! 

Mîine îi voi scrie lui Tussy 153), căci scrisoarea ei aşteaptă 
de multă vreme răspuns. Astăzi mă incomodează pielea cea 
nouă, care s-a format după aplicarea vezicatoarelor, şi care 
îmi dă o senzaţie foarte neplăcută cînd mă aplec şi se freacă 
de haină sau de lenjerie. Nota bene : ceea ce scriu copiilor 
este adevărul, dar nu tot. La ce bun să-i sperii ? 

151) - deocamdată. - Nota trad. 
152) - cu schimbările corespunzătoare. - Nota trad. 
153) Vezi volumul df' faţă, p. 32V-321. - Nota red. 

Al tău, 
Maur 
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Eroarea d-rului Kunemann în privinţa calităţii mele de 
coleg „de breaslă" s-a lămurit după prima vizită, cînd a re
fuzat să primească onorariul ; cu atît mai încîntat a fost cînd 
a aflat că sînt un neiniţiat şi deci „bun de plată".  

Publicat pentru prima oară 
în : ..,Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 19ţ3 

30 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

[Monte Carlo] 30 mai 1882 

Dear Fred, 
De la 23 mai, de cînd mi s-a aplicat o vezicatoare (a treia 

oară la Monte Carlo), am continuat, e drept, să mă întîlnesc 
cu d-rul Kunemann, dar pînă astăzi numai în legătură cu 
.,bronşita". Quo-ad 154) pleurita, astăzi a avut loc o lungă 
consultaţie finală ; epanşamentul „a dispărut" ; ceea ce a ră
mas este aşa-numita pleurită uscată ; lichidul s-a resorbit, dar 
rămîne foşnetul produs de frecarea celor două ţesuturi, ca să 
mă exprim într-un limbaj pseudo-popular. După părerea lui 
Kunemann, ar fi bine să mi se mai aplice astăzi, ca înche
iere, o vezicatoare, apoi să mă duc pentru cîteva zile la Can
m�s, pentru ca, după aceea, s-o pot porni spre Paris. 

Cu pleurita asta, spune el, m-am ales absolut întîmplă
tor ; cu constituţia mea solidă, normală aş fi putut tot atît de 
bine să n-o fac niciodată, sau e perfect posibil s-o fi făcut cu 
40 de ani în urmă - întîmplător ! Să scap de ea e mai greu, 
din pricina posibilităţilor de recidivă. 

lntrucît a trebuit să defilez în faţa lui, înainte şi înapoi, 
în toată splendoarea goliciunii mele, m-a făcut atent că înainte 
partea stîngă era mai umflată decît dreapta, şi asta din cauza 
pleuritei ; acum, dimpotrivă, partea stîngă (este vorba de 
locul vătămat) este mai contractată decît dreapta, şi asta da
torită tratamentului. Pentru a scăpa definitiv de ultimele 

154) - In ceea ce priveşte. - Nota trad. 
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urme, ca să zic aşa, de semnele din memorie ale pleuritei, ar 
trebui ca, mai tîrziu, să petrec un timp în munţi, unde aerul 
este mai rarefiat. Plămînii trebuie din nou „să se îndrepte" 
printr-o asemenea gimnastică, o gimnastică impusă de mediul 
înconjurător. Mi-a fost cu atît mai greu să urmăresc amă
nuntele, cu cît el se străduia să mă facă să înţeleg mai bine 
explicaţiile în franceză (cînd era vorba de amănunte), recurgînd 
adesea la germana-alsaciană şi uneori chiar la engleza yankei
lor. Era limpede însă un lucru pe care d-rul Stepliann mi l-a 
spus chiar din prima zi : toracele dumneavoastră rămîne la 
fel ca înainte ; aşadar, dacă falsul ţesut îngustează locul ocu
pat de o parte a plămînului, acesta este nevoit să se limiteze 
la un spaţiu mai mic. Pe măsură ce acest ţesut dispare, plă
mînul se extinde din nou. M-am întors abia acum de la Ku
nemann, adică nu cu mult înainte de ora 6 seara, cînd (la 
ora 6) poşta se închide for to-day 155). Mîine, avînd în vedere 
că la noapte mi se aplică ultima vezicatoare, nici vorbă nu 
poate fi să scriu ; poimîine va trebui să mă odihnesc, aşa că 
înainte de 2 sau 3 iunie „nu prea cred" 156) (căci mai tre
buie să şi împachetez) să primiţi alte veşti de la mine. 

Cu calde salutări, 

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

31  

Old Mohr 

Originalul în limba germană 
Tradus din. limba germană 

Marx către Engels 

la Lonc!ra 

Cannes, � iunie 1882 

Dear Fred, 
La 30 mai s-a făcut (la Monte Carlo) ultima înfierare a 

:spinării mele ; pe 31 mai îngrijirile postoperatorii m-au ţinut 

t6S) - pentru ziua de astăzi. - Nota trad. 168) In original ln dialect : "schworliche". - Nota red. 
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consemnat în  casă ; la  3 iunie m-am eliberat de Kunemann şi 
în aceeaşi zi am şi plecat. El m-a sfătuit ca, oricare ar fi 
împrejurările, să rămîn cîteva zile la Cannes 5o, chiar şi pen
tru considerentul că mi s-ar mai „usca" rănile cu care m-am 
ales. 

Aşadar, o lună întreagă am vegetat în acest repaire 157) al 
distinşilor pierde-vară şi al adventurers 158) . Natura este mi
nunată, în rest - un orăşel anost ; pare „monumental" nu
mai pentru că este alcătuit exclusiv din hoteluri ; aici nu 
există „mase" plebee, afară doar de gar<;ons d'hotels, de 
cafe 159) etc. şi de domestiques 160), care fac parte din lumpen
proletariat. Vechiul cuib de tîlhari situat pe un promontoriu 
stîncos, înconjurat din trei părţi de apele golfului - Mo
naco .- este un străvechi orăşel italian de tip medieval ; pe 
de al tă parte, Condamine, construit în cea mai mare parte 
jos la mare, intre „oraşul" Monaco şi „maison de jeu" 161) 
(adică Monte Carlo), înfloreşte văzînd cu ochii. Monaco, in 
the strict sense 162) , este „politica", „statul", „cîrmuirea" ; 
Condamine este obişnuita societate „mic-burgheză" ; Monte 
Carlo este .,the pleasure", and, thanks to the banque de jeu, 
the financial basis of the whole trinity 163) . Este ciudat cum 
aceşti Grimaldi au rămas consecvenţi faţă de ei înşişi ; înainte 
trăiau din piraterie, iar unul dintre ei 164) , de pildă, i-a scris 
lui Lorenzo de Medici că au pămînt puţin şi, în plus, nero
ditor, aşa că natura însăşi îi împinge la tîlhării pe mare. De 
aceea Lorenzo va fi, fără îndoială, atît de mărinimos încît să 
le garanteze un „dar" anual, întrucît ei nu „au îndrăznit" să 
vîneze vasele florentine. Urmarea a fost că Lorenzo le-a plătit 
o mică sumă anual. - După victoria repurtată de Holy 
Alliance 165) asupra lui Napoleon, Talleyrand şi-a ales din 
rîndurile emigranţilor ca tovarăş întru omorîrea timpului pe 
ex-tiranul Monaco-ului 166) , un ticălos inveterat, permiţîndu-şi 

15•) - birlog. - Nota trad. 
158) - aventurierilor. - Nota trad. 
159) - lacheii de la hoteluri , cafenele. - Nota trad. 180) - slugi. - Nota trad. 
161) - „cazinou". - Nota trad. 
162) - într-un sens mai îngust - Nota trad. 
183) - „distracţia" .şi, graţie cazinoului - baza financiară a întregii 

treimi. - Nota trad. 
164) Lamberto Grimaldi. - Nota red. 
185) Sfinta Alianţă. - Nota trad. 
166) Honoratus al !V-lea. - Nota red. 
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o farsă : „să-l restaureze" pe el, tatăl lui „Florestan" 167), „au 
nom du principe de la legitimite" 168) .  Aceşti doi restauraţi 
- cel de Hessen-Kassel 169) şi cel de Monaco - formează un 
cuplu care merită să figureze într-o nouă ediţie a lui Plu
tarh 170). Totodată, ce contrast între genovez (preocupat în 
special de tîlhăria financiară) şi „patriarhul" german. 

D-rul Kunemann al nostru este ros de o supărare surdă 
provocată de faptul că el (Kunemann), medicul curant al ac
tualei Luminăţii, Carol al III-lea (complet orb), a devenit in
dezirabil din pricina principiilor sale liberale şi a fost nevoit 
să cedeze locul unui englez (d-rul Pickering). The survival of 
the best - i.e. ca Duodeztyrannenleins medicul curant - to 
a Britisher, of course, warranted by the nature of the beast ! 
And that îs the worst ; this same Dr. Pickering, before being 
called by natural selection, he had dangerously fallen ill at 
Monaco, was treated and cured by Dr. Kunemann 171). Ase
menea sfîşietoare drame ale destinului sînt multe pe lumea 
asta ! 

In mod paradoxal, vremea caldă, în loc să-mi amelioreze 
tusea bronhială, mai curînd mi-a agravat-o. Bineînţeles, şi 
mai multe „pretexte" pentru a răci ! De altfel, Kunemann 
(omul ăsta este un medic excelent, bun cunoscător al litera
turii medicale engleze, germane şi franceze, specialist în boli 
de plămîni şi de piept) nu-ţi împărtăşeşte părerea în privinţa 
călătoriei de întoarcere la Paris. El. nu e de acord s-o fac în 
etape. Acum este cald nu numai în timpul zilei, ci şi noap
tea ; principalele pericole de răceală sînt acum staţiile de cale 
ferată ; cu cît îmi voi întrerupe mai des călătoria, cu atît 
există mai multe şanse de recidivă. In schimb, la Cannes tre
buie să iau pentru drum două sticle de bordo vechi, bun. 
Ca şi d-rul Stephann, el porneşte de la principiul : stomacul 
trebuie considerat baza în tratarea atît a pleuritei, cît şi a 

181) Florestan I. - Nota red. 188) - „în numele principiului legitimităţii". - Nota trad. 189) - principele elector Wilhelm I. - Nota red. 178) Plutarh. "Vieţi paralele". - Nota red. 171) Supravieţuirea celui mai tare - adică alegerea medicului 
curant al măruntului tiran - britanicul, este garantată, fireşte, de 
însăşi natura acestui animal ! Şi ceea ce este cel mai dureros : acest 
dr. Pickering, înainte de a fi numit medic curant în virtutea selec
ţiei naturale, s-a îmbolnăvit grav la Monaco şi a fost tratat şi vin
decat de d-rul Kunemann. - Nota trad. 
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bronşitei etc. ; trebuie să mănînci bine şi mult ; chiar dacă 
n-ai poftă, „să ţi-o faci" ; "să bei" "lucruri bune" şi să te 
distrezi călătorind etc., dacă nu poţi merge mult pe jos, nu 
poţi face ascensiuni etc. ; să gîndeşti cît mai puţin posibil etc. 

Conformîndu-mă acestor „prescripţii" ,  mă aflu pe drumul 
sigur spre "idiotizare", fără ca măcar să fi scăpat astfel de 
catarul bronhial. 

Spre consolarea mea, bătrînul Garibaldi „a răposat" din 
pricina unei bronşite 51 . Desigur, at a certain age 172) este ab
solut indiferent din ce cauză „launched into eternity" 173) . 

Mă aflu aici de la 3 iunie 174) şi plec astă-seară. La Nisa 
- şi de data aceasta, în mod excepţional, şi la Cannes - bate 
un vînt puternic (deşi cald) şi se produc vîrtejuri de praf. 
Natura dă şi ea dovadă de un oarecare umor filistin (de pildă, 
încă în "Vechiul Testament" hrănirea şarpelui cu murdărie 
este un fel de anticipare umoristică a hrănirii viermilor cu 

. muruărie, potrivit teoriei lui Darwin 52) . Aşa, de pildă, în în-
treaga presă locală de pe Riviera a circulat următoarea glumă 
a naturii : la 24 mai a fost o furtună groaznică îndeosebi la 
Mentone ; fulgerul a căzut chiar aupres de la gare 175) (la 
Mentone) şi i-a smuls unui filistin care trecea pe acolo talpa 
de la pantof, lăsîndu-1 însă pe filistin întreg şi nevătămat. 

Cele mai calde salutări tuturor. 

Old Mohr 

Abia după cîteva zile voi anunţa prietenilor că am sosit 
la Paris. lncă mi se mai interzice să vin prea mult „în contact 
cu oamenii" 53. D-rul Dourlen va fi pentru mine acel medic 
priceput pe care îl voi consulta. 

Originalul în limbile germană 
şi engleză 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

172) - la o anumită virstă. - Nota trad. 
173) - "te duci pe lumea cealaltă". - Nota trad. 
174) in manuscris : mal. - Nota red. 115) - Lingă gară. - Nota trad. 



Dear Fred, 

K. Marx şi F. Engels 

32 

Marx către Engels 

la Londra 176) 
9 iunie 1882" 

11, Boulevard Thiers, Argenteuil 

Tu ştii că eu, ca orice tickets of leave 177), trebuie să mă 
prezint, în fiecare localitate unde ajung 54, la medicul cel mai 
apropiat. Aşadar, ieri am fost examinat de d-rul Dourlen. State 
of health exactly the same I left in which it was at Monte 
Carlo. As to the bronchite, I shall for a few weeks try the 
sulphurous waters of Enghien, about 1 5  minutes distance 
from Argenteuil ; if this will not work, he wants to send me 
to the Pyrenees (Cauterets). (The same things had me already 
told by Dr. Kunemann, who, in the last time, commenced to 
feed me with pastilles de sulphure). A specialist at Enghien 
[dr. Feugier] is a special friend of Dr. Dourlen to whom he 
will give me a letter. Generally Dr. D[ourlen] found the tone 
and strength of my body much other than when I left ; he 
was even astonished that I was in so good a condition after 
two rechutes et apres 14 vesicatoires. 

Compliments to all. 

Old Mohr 

Longuet brings me every evening the „Standard", so 
useless to him. I have not yet written to the Gascon [Paul 
Lafargue l ; my cough warns me to be careful before seeing 
friends 178) . 

176) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
177) ln Anglia, deţinuţilor de drept comun, după ce executau cea 

mai mare parte din pedeapsă, li se dădeau nişte bilete de voie pe 
baza cărora erau eliberaţi şi puşi sub supraveghere poliţienească. 
Aceste bilete de voie se numeau tickets of leave, iar posesorii lor 
ticket of leave-men. - Nota red. t•s) - Starea sănătăţii mele este aceeaşi ca în momentul în care 
am plecat din Monte Carlo. In ce priveşte bronşita, voi încerca timp 
de citeva săptămîni izvoarele sulfuroase de la Enghlen, situate la 
aproximativ 15 minute depărtare de Argenteuil ; dacă acestea nu-şi 
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fScris de Mar.x: pe verso-ul cărţii poştale] 

Friedrich Engels, Esquire, 1 22, Regent's Park Road, Lon
don, N.W., Angleterre. 

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

33 

Originalul i n  limbile engleză 
şi germană 

Tradus din limbile engleză 
şi germană 

Marx către Engels 

la Londra 179) 

[Argenteuil] 15 iunie 11182 

Dear Fred, 
Speram să te pot anunţa că, începînd cam din săptămîna 

care a trecut, a intervenit o ameliorare. Numai că, de îndată 
ce am ajuns aici, mai exact a doua zi după sosirea mea, s-a 
produs o scădere de temperatură. Vremea aceasta, după cum 
mi-a explicat d-rul Dourlen, ca şi prietenul lui 180), medicul 
din Enghien, încă nu permite începerea tratamentului la iz
voarele sulfuroase. Inainte, cînd aveam o altă condiţie fizică 

vor face efectul, Dourlen vrea să mă trimită în Pirinei (la Cauterets). 
(Acelaşi lucru mi l-a spus şi d-rul Kunemann, care în ultimul timp 
începuse să mă hrănească cu pastile sulfuroase.) Dr. Dourlen iml va 
da o scrisoare către un specialist din Enghien [dr. Feugier] care ii 
este prieten apropiat. In gen€ral, d-rul Dourlen a constatat că tonusul 
şi forţa organismului meu se prezintă cu totul altfel de cînd am plecat ; 
a fost chiar surprins că starea mea este atît de bună după două 
recidive şi 14 vezicatoare. 

Salutări tuturor. 

Old Mohr 

Longuet îmi aduce în fiecare seară ,,Standard", cu care el n-are 
ce face. Gasconului [Paul Lafargue] incă nu i-am scris ; tusea mă 
sileşte să fiu prudent şi să evit vizitele. - Nota trad. 

179) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
iso) Dr. Feugier. - Nota red. 
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- ferici ta perioadă cînd fumam -, vremea aceasta mi s-ar fi 
părut delightful 181). Cerul e adesea înnorat, din cînd în cînd 
ploaie, rafale de vînt, mai curînd toamnă tîrzie decît vară -
pentru un om zdravăn este o vreme plăcută ! 

Ieri - ca urmare a rîndurilor pe care le-am scris Sfîn
tului Paul, Gasconul 182) - acesta a venit să mă viziteze. I 
was glad to see him 183). La sfatul meu, pînă la noi dispoziţii� 
nu va spune nimănui că sînt aici. 

Mă culc devreme, mă scol tîrziu, cea mai mare parte din 
zi mi-o petrec împreună cu Jennychen şi cu copiii 184) şi fie
care minut favorabil l-am folosit pînă acum pentru scurte
plimbări. Mă simt mai bine decît m-am simţit vreodată la 
Alger, Monte Carlo sau Cannes. De altfel, se întrevede şi o 
ameliorare a vremii. Iţi voi scrie de îndată ce voi face primul 
drum la Enghien. 

Calde salutări tuturor. 

Al tău, 
Maur 

Tussy i-a scris lui J ennychen un raport interesant despre 
mitingul din Hyde Park la care a asistat. 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Fr. Engels, 122, Regent's Park Road, London, N.W . •  
Angleterre. 

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

181) - minunată. - Nota trad. 182) Lafargue. - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba gennană 

183) - Mi-a părut bine că l-am văzut. - Nota trad. 184) Jenny Longuet şi copiii ei ;  Jean, Henri, Edgar- şi MarceL 
- Nota red. 
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34 

Marx către Engels 

la Londra 

[Argenteuil] 22 iunie 1882 

Dear Fred, 
Scrisoarea ta a sosit numai cu cîteva minute înainte de 

închiderea poştei, care îşi sfîrşeşte activitatea afurisit de de
vreme. De aceea - doar cîteva rînduri. 

Abia astăzi îţi pot report progress 185), întrucît, din pri
-cina vremii ploioase, de duminică pînă ieri inclusiv am în
trerupt tratamentul cu sulf şi l-am reluat abia astăzi. La 
Cauterets at present time 186) este al dracului de frig, de altfel, 
normally 187), sezonul începe acolo abia pe la jumătatea lui 
iulie. De aceea Enghien mi-a prins foarte bine, deşi pină 
acum vremea n-a fost prea potrivită pentru a beneficia unin
terrupted 188) de institution thermale 189) .  Alţii s-ar fi sinchi
sit mai puţin, dar cine are „rămăşiţe" trebuie să fie prudent. 
D-rul Dourlen spune că toată dificultatea constă în a evita 
-orice ar putea provoca o revenire a pleuritei. 

Domnii din New York n-au decît să facă „retipărirea" pe 
propria lor răspundere, numai să nu-şi permită adaosuri ne
autorizate 55. 

Aşadar, duminică o aşteptăm pe Helen 190) . 
Intrucît deocamdată trebuie să evit orice convorbire pre

'l.ungită, e prea devreme ca Lavrov să ştie că am venit. El este 
tocmai omul care mă poate face să vorbesc ore întregi. 

185) - anunţa un progres. - Nota trad. 186) - în momentul de faţă. - Nota trad. 
187) - de regulă . - Nota trad • .  188) - fără întrerupere. - Nota trad. 189) - băi termale. - Nota trad. 
uo) Demuth. - Nota red. 
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Salutări lui J ennychen 191) .  

Al' tău, 
K. M_ 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană, 
Tradus din limba germană. 

în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 
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Marx către Engels 

la Londra l92) 

[Argenteuil] 24 iunie 1882' 

Dear Fred, 
Ieri am primit registered letter 193) ; astăzi am încaf.!at ba

nii la Paris. Din cauza acestor schimbări ale vremii, am fă
cut o criză de sciatică ; drept urmare, pe lingă toate celelalte, 
în noaptea de 22 spre 23 n-am putut închide ochii din pricina 
durerilor violente, a doua zi n-am mîncat deloc (totuşi ieri 
am făcut inhalaţia cu sulf la Enghien) ; Dourlen a venit seara 
şi mi-a făcut o frecţie cu laudanum, care mi-a ajutat ; acum. 
incidentul a fost lichidat ; au mai rămas doar slabe semne 
de sciatică. 

1n ce priveşte Enghienul, întrebarea care se ridică în 
primul rînd - întrucît aceasta depinde de fiecare individ 
este dacă izvorul de sulf de aici are un efect destul de pu
ternic. At all events 194) ,  Reinhardt aici şi-a vindecat bron-· 
şita, la fel, înaintea lui, Longuet. Acesta din urmă a fost si: 
la Cauterets at an earlier time long before his marriage. Its 

Ul) ln original o greşeală : Marx se referea, evident, la Tussy._ 
- Nota red. 

m) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 103) - scrisoarea recomandată. - Nota trad. 104) ln orice caz. - Nota trad. 
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height above ,the sea level 1 200-1 400 metres about. I should 
be very glad of I should nat want it for the bronchial catarrh ; 
at all events Cauterets was aut of question for this time. 
Helen will .arrive at St. Lazare gare ou Longuet there to re
ceive her 195). 

Salut. 

Maurul 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

[F. E:ngels, Esquire, 122, Regent's Park Road, London, 
N.W.] 

J>ublicat penbiu prima oară 
într-o formă prescurtată 
.in : „Der Briefwechsel zwischen 
.F. Engels unid K. Marx", Bd. IV, 

. Stuttgart, 1913 ; in întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
JJritte Abteilung, Bd. 4, W31 
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Originalul în limbile germană 
şi engleză 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Marx către Engels 

la Londra 196) 

[Argenteuil] 4 iulie 1882 

Dear Fred, 
Anul acesta, vara a început de fapt abia la 1 iulie (sau 

rather an the second only 197) . Pînă acum am făcut două băi 
de sulf cu duş, mîine o voi face pe a treia ; ceva mai grozav 
.decît această baie prin stropire (respectiv duş) n-am mai în-

m) - cu mult înainte de a se însura. Cauterets este situat la 
o înălţime de vreo 1 200-1 400 m deasupra nivelului mării. Aş fi 
foarte bucuros să nu fie nevoie să mă duc acolo din pricina catarului 
bronhial ; în orice oaz, în momentul de faţă Cauterets niri nu intră 

'.în discuţie. "Helen va sosi la gara St. Lazare, unde o va aştepta 
Longuet - Nota trad. 

196) · Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 197) - mai e.Kact abia pe data de 2. - Nota trad. 
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cercat vreodată ; cînd ieşi din baie te, aşezi pe un fel de 
pod de scînduri, bineînţeles „nature" ; apoi un băiaş, mane
vrînd - asemenea unui virtuos instrumentul său - un furtun 
(de dimensiunile unui furtun de pompier), comandă mişcările 
şi bombardează alternativ toate părţile corpului (save the 
head 198) regiunea creierului) timp de 180 de secunde (adică 
3 minute) cînd mai slab şi cînd mai tare, pînă la picioare. 
inclusiv tălpile, jetul duşului fiind din ce în ce mai puternic. 

După cum vezi, aici omului îi piere cheful de scris ; 
înainte de 8112 trebuie să fiu la railway (i .e. this the time of 
leaving exactly for 199) Enghien) ; la Argenteuil mă întorc
about 12  o'clock 200) ; imediat urmează dejunul, după care simt 
o mare nevoie de odihnă, căci sulful, sub orice formă, te obo
seşte ; apoi o plimbare în aer liber etc. In sala de inhalaţii 
este aproape întuneric din pricina aburilor de sulf ; aici stai 
30-40 de minute ; la fiecare 5 minute, la o anumită masă, 
aspiri (printr-o ţeavă de zinc, cu robinet) abur saturat cu sulf, 
pulverizat într-un mod special ; fiecare individ e înfăşurat din 
cap pînă-n picioare în cauciuc ; după inhalaţie, toţi mărşălu
iesc, unul după altul, în jurul mesei ; o scenă inofensivă din 
Infernul lui Dante 201) . 

Salutări lui Schorlemmer. Am pentru el o fotografie a 
mea făcută la Alger. 

Lafargue se crede aici un mare oracol . Parisul este, după 
părerea lui, the only place of the world worth manhood 202). 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Fr. Engels, Esquire, 122, Regent's Park Road, London, 
N.W., Angleterre. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o fomnă prescurtată 
ln : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", lBd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd . 4, 1931 

:usi - cruţînd capul. - Nota trad. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

199) - gară (adică este exact momentul cind trebuie să pîec 
la) - Nota trad. 200) - în jurul orei 12. - Nota trad. 

2°1) Dante. �Divina comedie". - Nota red. 202) - singurul oraş din lume demn de omenire. - Nota trad. 
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Marx către Engels 

la Londra 

Joi, 3 august 1882 
11 ,  Boulevard Thiers, Argenteuil 

Dear Fred, 
Pentru greutatea cu care scriu. ,scrisori există următoarea 

explicaţie : la 7 1/2 dimineaţa încep să mă spăl, să mă îmbrac, 
să beau cafeaua de dimineaţă etc. ; la 8 1/2 plec la Enghien şi 
de cele mai multe ori mă întorc abia pe la 12,  apoi dejunul la 
Argenteuil în sinul familiei ; de la 2 la 4 odihna de după
amiază, apoi plimbarea, joaca cu copiii, astfel că auzul şi 
văzul (dar şi gîndirea) îmi sînt mai solicitate decît îi erau 
lui Hegel în „Fenomenologie" 203) ; în sfîrşit, la 8 seara cina 
şi cu aceasta se încheie activitatea zilnică. Mai am eu oare
timp pentru corespondenţă ? 

Tussychen o ajută extrem de mult pe Jennychen, iar şe
derea ei aici nu prea poate fi considerată o perioadă de rela
xare. E cum nu se poate mai bună cu copiii şi cu biata 
Jennychen, şi, în condiţiile astea speciale a vădit calităţi care 
la Londra zăceau ascunse. Tussy şi Laura încă nu s-au văzut 
şi nici nu dau semne că ar arde de nerăbdare s-o facă. Va 
trebui însă ca măcar de ochii lumii să se întîlnească cel puţin_ 
o dată la mine. 

Acum, în primul rînd, buletinul despre starea sănătăţii 
mele. Mi-am început tratamentul la 17 iunie. Pină acum vre
mea a semănat atit de puţin cu o vară obişnuită (în Franţa)„ 
încît sezonul de tratament, care la Enghien începe în iunie, 
este considerat failure 204) pentru o staţiune de băi termale 
şi aici toţi speră că va fi ,,mai bine" în august şi septembrie. 
Permanente oscilaţii de temperatură, cerul de cele mai multe
ori acoperit, prevestind, de regulă înainte de prînz, ploaie şi 
furtună, vînturi puternice, o atmosferă saturată de vapori, 
şi de aceea, adesea une chaleur lourde, alias Londoner „clase"· 

203) G. W. F. Hegel. „Fenomenologia spiritului". - Nota red. 
204) - un eşec. - Nota trad. 



'82 K. Marx şi F. Engels 

-status 205). Francezii au scăpat cu greu de alianţa cu Anglia, 
în schimb clima engleză (I mean 206) în special clima londo
neză) se încetăţeneşte tot mai mult aici, la Paris, şi în împre
jurimi. Cel puţin aşa este anul acesta . . Bineînţeles, sînt şi 
zile, sau măcar părţi din zi, cu vreme frumoasă. In aceste 
condiţii, cura mea are de învins „obstacole plăcute". Lenchen 
îşi aminteşte, desigur, că, într-o zi, consultul făcut de către 
·d-rul Feugier s-a soldat cu aceleaşi concluzii ca şi cel făcut 
dteva ore mai tîrziu de către dr. Dourlen, şi anume : ralul 
a dispărut şi o dată cu el a fost eliminat şi caracterul „bron
.hial" al catarului. Despre „aşa ceva" nu ţi-am scris : eu am 
presimţit că acest catar bronhial nu şi-a horcăit nicidecum 
ultimul cuvînt. Intr-adevăr, cînd vremea s-a înrăutăţit dintr-o 
.dată, a început să se audă din nou ralul. Că tusea n-a „dis
părut" (e drept că s-a ameliorat mult) ştiam, dar un rest de 
tuse ar putea rămîne după ce caracterul ei s-a schimbat. 

Lunea trecută (31 iulie), la auscultare, d-rul Feugier a 
găsit că zgomotele tot se mai aud, deşi mai slab ; vremea, după 
cum spune el, are o influenţă deosebit de nefavorabilă toc
mai asupra acestui gen de boli. In medie, pacienţilor li se 
recomandă un tratament de numai trei săptămîni la izvoa
.:rele sulfuroase ; şi asta fiindcă mulţi nu-l suportă o perioadă 
mai îndelungată fără a face febră etc. Avînd în vedere că, în 
general, constituţia mea este robustă, el consideră că cel mai 
bine ar fi să prelungesc tratamentul - întrucît şi tusea mă 
mai supără, mai ales dimineaţa - pînă la mijlocul lui august, 
.continuînd inhalaţiile, băile, duşurile şi băutul apei de la iz
·vorul sulfuros ; depăşind această dată, aş obţine exact efectul 
·contrar . .Bineînţeles că mă conformez întocmai recomandărilor 
medicului. Pe de altă parte, e drept că pentru planul cu 
.Engadin 56 va fi prea tîrziu ; atît Feugier cît şi Dourlen se 
tem că m-aş putea alege cu nişte poveşti cu temperatură, ceea 

•Ce, în starea mea, trebuie neapărat evitat. Sper că, în orice 
caz, vei veni aici pentru cîteva zile (pentru Lafargue va fi 
foarte simplu să-ţi găsească o locuinţă la Paris) nu numai ca 
:să mă sfătuiesc cu tine que faire apres 2"07), dar înţelegi şi tu 

206) - o căldură înăbuşitoare, cunoscuta zăpuşeală londoneză. 
- Nota trad. 

:oa) - am în vedere. - Nota trad . 
.>?07) - ce să fac de-acum încolo. - Nota trad. 
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cît mi-e de dor să te revăd după toate aceste damned ves1-
catoires 208) ! şi după ce de cîteva ori eram gata să-mi dau 
duhul ! 

Laurachen mi-a scris că Deville va pleca în seara de 
2 august în oraşul său natal, Tarbes. Cum eu mi-am expri
mat dorinţa de a-l vedea, Mesa a propus ca în ziua de 2 au
gust să aranjeze un dejun la el, unde să mă întîlnesc cu soţii 
Lafargue, precum şi cu Deville şi cu Guesde. A fost prima 
oară cînd am acceptat o asemenea invitaţie. (încă mă mai 
resimt - post festum - de pe urma discuţiilor animate, res
pectiv a trăncănelii.) A decurs bine. Am impresia că cei de' 
la „Citoyen" au avut succes cu mitingurile lor despre proble
mele egiptene 57 etc. ; în ce priveşte însă performanţele zia
rului lor, ils laissent beaucoup a desir 209) .  In treacăt fie spus, 
făcînd abstracţie de aşa-zisele ziare socialiste, o parte im
portantă, şi cea mai influentă, a p1·esei pariziene este incom
pârabil mai independentă decît cea londoneză. Cu toată pre
siunea exercitată de majoritatea professional politicans 210), cu 
toată conspiraţia lui „Republique Franc;aise", „Temps" şi 
„Journal des Debats", care conlucrează sub directa îndrumare 
a lui Gambetta, ba mai mult, cu toate încercările de coru
pere ale financiarilor (Rothschilzii etc.), care sînt direct inte
resaţi într-o cruciadă, pornită împreună cu englezii, împotriva 
Egiptului, presa pariziană a zădărnicit orice tentativă (chiar 
camuflată - Freycinet) de intervenţie alături de Anglia sau 
de cvadrupla alianţă 58 ; dacă nu ar fi fost această presă, Cle
menceau nu ar fi obţinut victoria în parlament. Dar unde 
există la Londra măcar un atom de presă „independentă" ?  

Efectiv, nu-mi amintesc unde se află în biblioteca mea ma
rele opus al lui Loria 211) ; şi am impresia că nici nu merită os
teneala pe care ţi-o dai să-l cauţi. Tu ştii că lectura acestui 
.,opus" (sau, mai exact, a primei jumătăţi a cărţii, căci pen
tru partea a doua, care cuprinde fanteziile d-lui Loria despre 
felul în care poate fi construit in mod corespunzător idealul 
lui normal, mica proprietate funciară, adică mica proprietate 
ţărănească, n-am mai avut răbdare şi doar am răsfoit-o) ma-

2os) - blestemate vezicatoare. - Nota trad. 
�oe) - ei lasă mult de dorit. - Nota trad. 
210) - politicienilor de profesie. - Nota trad. 
ml Achille Loria. „La rend1ta fondiaria e la sua elisione natu

rale". - Nota red. 
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niera lui dezgustătoare de a mă linguşi în particular şi tonul 
de „superioritate" pe care-l adoptă cînd vorbeşte în public, 
precum şi o oarecare denaturare a concepţiilor mele pentru 
a putea combate mai comod - toate astea nu m-au entuzias
mat deloc. Numai că, deşi la prima impresie am refuzat să 
·mai am de-a face cu el, am început apoi să-l aprofundez, 
pentru că vădea talent, pentru că a studiat mult, pentru că 
iel, săracul, mi-a scris mult despre setea lui de cunoaştere, 
pentru că este încă foarte tînăir, iar tendinţele lui, deşi deloc 
tinereşti, ci mai curînd de o înţelepciune bătrînească, se ex
plică, pare-se, în parte prin condiţiile din Italia, în parte 
prin şcoala la care s-a format ; în sfîrşit, pentru că el, în 
măsura în care îi era pe atunci cu putinţă, a căutat să-şi 
.însuşească - şi uneori nu fără succes - metoda de cercetare 
:pe care a găsit-o în „Capitalul". M-a „amuzat" şi mi-a plăcut 
cum se autoamăgeşte, în mod evident, crezînd că prin a sa 
„Proprietate funciară" va dovedi cît de învechit este „Capi
talul". Cu toate acestea, am rămas cu unele îndoieli, în spe
cial în privinţa „caracterului" acestui tînăr. 

Dar, după ce am parcurs aceste două broşuri 212), i-am 
comunicat lui Tussy, b două zile de la sosirea ei aici, ver
-dictul meu definitiv .:;i foarte categoric formulat - ghici 
cum ? - în aceleaşi expresii, cuvînt cu cuvînt, pe care ace-

ieaşi Tussychen le-a regăsit, spre uluirea ez, tn scrisoarea ta 
din 31 iulie, pe care i-am arătat-o ! Aşadar, noi doi - tu şi 
cu mine - nu numai că am ajuns exact la aceeaşi concluzie, 
·dar şi exact la aceeaşi formulare a ei ! Aşa stînd lucrurile, 
pe viitor ne putem menţine faţă de el pe aceleaşi poziţii de 
defensivă ironică, fără a mai insista în vreun fel în această 
problemă ! Este cu mult mai rău decit micul Kautsky, care, 
cel puţin, este foarte bine intenţionat. 

Apropo de Hirsch : Dacă într-adevăr a colaborat cu Mehr
ing 59, partidul n-o să-i ierte niciodată aceasta. Dacă-l văd, îi 
cer explicaţii. In rest, în ce priveşte controversa în jurul 
.status mele, ar fi fost mai bine să păstrăm tăcerea. Căci ce 
vor crede muncitorii ? - că eu nu sînt, ca să zic aşa, decît 
un simulant şi am irosit atîta timp şi bani fără să fi fost cu 
.adevărat nevoie ! 

m) Este vorba, probabil, de broşurile lui A. Loria „La legge di 
popolazione ed il sistema sociale" şi „La teoria del valore negliecono

.misli italiani". - Nota red. 
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Soţii Lafargue se vor muta sâptămîna viitoare în adevă
Fata lor locuinţă, care este foarte drăguţă şi, faţă de preţurile 
locuinţelor de aici, pare foarte ieftină. 

Au revoir, old boy 213). Salut-o şi pe Lenchen. 

Al tău, 
Maur 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1 9 13 ; în întregime 
în : Marx-Enge:ls. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. -1, 1 931 
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Dear Fred, 

Marx către Engels 

la Londra 

f Argenteuil] Jeudi 214) 10 august 1882 

Marţea viitoare voi afla de la d-rul Feugier dacă pot 
termina definitiv cu Enghien sau mai trebuie să continui cî
tPva zile tratamentul. 

Din păcate, sînt nevoit să te anunţ ca, m cazul cînd de 
aici voi pleca (împreună cu Laura) în Elveţia (mi-a fost re
comandat Vevey sau altă localitate asemănătoare), înainte de 
aceasta voi mai avea nevoie de ceva monetary subsidy 21::;)

. 
Am descoperit întîmplător că Jenny a fost insistent somată 
de landlord 216) (şi aici nu se glumeşte) să plătească chiria si 
astăzi am avut destulă bătaie de cap ca s-o fac să primească 
bani de la mine şi să lichideze incidentul. 

Apoi mai sper (singurul care se opune este Longuet, că
ruia puţin ii pasă dacă aceasta ar însemna o uşurare pentrlll 

m) - La revedere, bătrîne. - Nota trad. 
m) - Joi. - Nota trad. 
m) - subvenţii. - Nota trad. :16) - proprietar. - Nota trad. 
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J ennychen şi ar fi spre binele lui Johnny) ca Johnny să plece 
cu Tussy la Londra ; în cazul acesta, îi voi mai da ceva bani 
lui Tussy ca să ducă băiatul două săptămîni la mare în An
glia. Principalul pretext invocat de d-l Longuet pentru a nu-l 
lăsa pe Johnny la noi vreo şase luni a fost că băiatul are 
nevoie de aerul de mare din Normandia şi, de aceea, .Longuet 
vrea să-l trimită la Caen, la bătrîna d-nă Longuet. 

In realitate, Johnny se sălbăticeşte aici : de cînd e în 
Franţa a uitat şi puţinul pe care-l învăţase în materie de scris, 
citit etc. ; de plictiseală (adica din lipsă de ocupaţie) a devenit 
neascultător şi-i dă lui J ennychen mai mult de furcă decît 
cei trei mai mici 217). D-l Longuet nu face „nimic" pentru 
copil, iar „dragostea" lui se reduce la refuzul de a se despărţi 
de el în cele citeva momente din zi cînd e disponibil, căci la 
Argenteuil Longuet stă mai toată dimineaţa în pat, iar la 
4 după-amiază pleacă din nou la Paris. 

Ţinînd seama de ceea ce o aşteaptă pe Jennychen 218) , lui 
Longuet îi va fi abso!ut imposibil s-o scoată la capăt cu tî
nărul Johnny. Tussy este an excellent disciplinarian 219) şi-l 
va readuce la normal. Iată dar că, Longuet nu va mai putea 
măcar invoca „pretextul" că Johnny nu poate pleca în Anglia 
(unde Tussy îl va trimite şi la şcoală) fiindcă trebuie să 
meargă „la mare". Va merge „la mare", dar în Anglia. 

ln afară de cheltuielile arătate, după achitarea doctoru
lui 220) şi după ce vor fi făcute unele cumpărături necesare, 
;nu-mi vor rămine bani de ajuns ca să plec în Elveţia. M1-e 
.foarte neplăcut să te tot presez, dar nu pot face altfel, decît 
dacă mă întorc direct la Londra. 

Salut. 

Maurul 

In ce priveşte anunţul apărut în ziarele franceze, res
pectiv în cele pariziene, şi în primul rînd în „Temps", că 
Liebknecht vine la Paris „pentru a lua legătura cu muncitorii 
germani şi a-i face o vizită socialistului Karl Marx, care, de 

, cînd s-a înapoiat din Alger, locuieşte la Argenteuil", părerea 
mea este următoarea : în forma aceasta nota are iz de „poliţie" 

217) Henri, Edgar şi Marcel Longuet. - Nota red. 
21s) Jenny urma să nască. - Nota red. 
219) - o educatoare excelentă. - Nota trad. 
Ho) Feugier. - Nota red. 
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şi este prea lipsită de tact chiar şi pentru Liebknecht 60. Dacă 
îl voi mai întîlni aici, îi voi spune fără menajamente ce cred 
despre "lipsa lui de tact" (totul porneşte din dorinţa lui de
a-şi da importanţă). 

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 

3 9  

Originalul i n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Argenteuil 

Dragul meu Maur, 

10, Columbia Terrace
Great Yarmouth 81„ 

20 august 1882 

Banii au sosit şi astăzi m-am şi grăbit să semnez la bancă 
un cec pentru 1 200 de franci. Marţi sper să-i ai .  

Ce se  aude cu marele consult medical de  martea tre-
cută 221) ? Pînă acum n-am nici o veste. 

· 

Dacă vei avea greutăţi cu cecul, trimite-l pur şi simplu. 
înapoi, iar eu îţi voi trimite un mandat la Paris. Povestea cu 
cecul a fost doar un expedient. 

Pumps şi baby 222) sînt foarte voioase, micuţa are deja 
doi dinţi. Schorl[ emmer] pleacă peste o săptămînă în Ger
mania. Se pune masa, aşa că sînt nevoit să închei. . 

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

Al tău, 
F. E-

OriginRlul in limba germană 
Tradus din l imba germanăt 

Z!t) Vezi volumul de faţă, p .  85-88. - Nota red. 
222) Fiica lui Pumps, Lilian Rosher. - Nota red. 
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Dear l''red, 

K. Marx şi F. Engels 

40 

Marx către Engels 

la Great Yarmouth 

Luni 21 august 1882 
11, Boulevard Thiers, Argenteuil 

„Transformarea în monedă sunătoare" 223) s-a făcut alal
tăieri. 

Toată săptămina care a început lunea trecută a excelat 
printr-o vreme îngrozitoare : ploaie (uneori rece), furtună, 
zăpuşeală ; mai ales umezeală, în timp ce la Paris s-a anun
ţat „oficial" „lipsă de apă". Birocraţia de aici ar fi fost în 
stare ca şi în timpul potopului lui Noe să declare o „lipsă 
oficială de apa" pentru băut, spălat, nevoi casnice şi indus
triale etc. 

Ieri am fost pentru ultima oară la Enghien în salle d'in
halation 224) şi m-am desfătat cu o baie şi un duş ; la plecare 
am fost consultat tot acolo de d-rul Feugier ; rezultatul : 

1 )  ralul bronhial s-a redus foarte mult ; ar fi dispărut 
complet dacă n-aş fi avut ghinion cu vremea ; 

_ 2) zgomotul produs de frecarea pleurei rămîne în status 
quo ; situaţie prevăzută. 1n cazul cel mai bun - şi cazurile 
acestea nu sînt prea frecvente - aceste sechele ale pleuritei 
durează ani de zile. Mi se recomandă lacul Geneva - de unde 
deocamdată sosesc buletine meteorologice favorabile -, ambii 
doctori 225) fiind de părere că acolo ultimele sechele de catar 
bronhial ar putea „să dispară" de la sine. Qui vivra verra 226}. 
Pentru o gimnastică a plămînilor cu aer de munte sezonul 
este prea avansat şi, în primul rînd, trebuie să mă feresc 
de frig. 

De data aceasta mi se recomandă ca drumul spre Elveţia 
.să-l fac numai ziua, aşa că peste noapte voi rămîne la Dijon, 

m) Aluzie la banii primiţi de la Engels. - Nota red. 
m) - sala de inhalaţie. - Nota trad. 
225) Dourlen şi Feugier. - Nota red. 
228) - Vom trăi şi vom vedea. - Nota trad. 



Scrisori din 1882 89 

pentru ca abia în ziua următoare s-o pornesc spre destinaţie. 
Vor să evite neapărat orice prilej de „recidivă". 

Tussychen a plecat cu Johnny miercurea trecută ; am 
primit o scrisoare de la ea ; totul a mers bine. Intenţiona ca 
pe 19 august (simbătă) să plece la Eastbourne cu Johnny. 
Intrucît scopurile ei pedagogice reclamau ca la început the 
young man �27) să fie numai sub supravegherea ei, Tussy a 
ales o localitate la mare unde el să nu-şi găsească nici un fel 
de „prieteni". 

Din păcate, Jennychen nu se simte bine. 1n situaţia ei 
nu are nici linişte, nici posibilitatea de a se odihni. 

Laura is all right 228) : mîine pleacă cu mine. 
Scandalul dintre Lissagaray şi banda Brousse 62 are ca 

rezultat pozitiv faptul că banda nu mai dispune de nici un 
cotidian. In acest conflict, diplomatul Malon se situează pe o 
poziţie neutră faţă de Brousse, deoarece el (Malon) nu-şi poate 
permite să-şi exprime în „Intransigeant" simpatia faţă de 
Brousse et Co., avînd în vedere poziţia lui Rochefort, redac
torul-şef (de altfel, Malon nici nu „vrea" să-şi „permită" acest 
lucru). 

Lui Guesde şi partidului său le cresc acţiunile. 
Calde salutări lui Jollymeyer şi lui Pumps. 
Salut. 

Maurul 

Cu tactul care-l caracterizează, d-l Longuet mi-l aduce 
la dejun pe Roy ; timp de trei luni n-a găsit nici o zi po
trivită pînă astăzi, cînd trebuie să împachetez etc. etc. ; în 
afară de aceasta, trebuie să-i fac vizita de adio d-rului Dour
len şi, în sfîrşit, aş fi vrut să fiu singur cu J ennychen. 

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

227) - tinărul. - Nota trad. 
us) - este foarte bine. - Nota trad. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Dear (FredJ, 

K. Marx şi F. Engels 

4 1  

Marx către Engels 

la Great Yarmouth 

Hotel du Nord, Lausanne 
24 august 1 882' 

Ieri, pe drum de la Dijon la Lausanne 63 a plouat şi a 
fost destul de rece. Am ajuns la Lausanne pe ploaie, la ora 
9 seara. Prima întrebare pe care i-am pus-o chelnerului a 
fost : de cînd plouă aici ? Răspuns : vremea ploioasă a în
ceput abia de două zile (deci, din ziua plecării mele din 
Paris). C'est drâle ! 229) 

Astăzi vom merge la Vevey, Montreux etc. ca să vedem 
unde să ne stabilim. Deocamdată scrie la Lausanne, poste 
restante. M-aş bucura dacă aş primi din timp ceva Muni
tion 230) suplimentare, pentru ca, la nevoie, să am de ce dis
pune cînd mă voi hotărî într-un fel sau altul. Adresa este : 
dr. Charles Marx, şi nu Karl Marx. 

Longuet a rămas acelaşi pînă în ziua plecării mele. Şi 
anume, în cele două rînduri anterioare cînd am fost la Ar
genteuil 64, Longuet i-a promis bietului Roy, traducătorul 
„Capitalului" , o intîlnire cu mine, fără a găsi însă vreodată 
un moment potrivit pentru aceasta. De data asta, cînd Longuet 
a început din nou să mă sîcîie în legătură cu întîlnirea pe 
care i-o promisese lui Roy, I-am lăsat să fixeze el oricare zi 
din această ultimă lună. Ei bine, abia în ziua plecării mele 
- cînd trebuia să împachetez, să-i fac vizita de rămas bun 
d-rului Dourlen şi cînd mai aveam multe de discutat cu 
J ennychen etc. - Longuet, fără să mă prevină, pleacă la 
Paris, îl ia pe Roy şi il aduce la dejun (la ora 1) la ArgenteuiL 
Bătea un vînt rece din nord-est şi, din pricina conversaţiei de 
rieoare cu bietul Roy în grădină, m-am ales cu o răceală. 
Thanks to Longuet 231) r 

Apropo. Un corespondent german, care de la Paris apro
vizionează o sumedenie de ziare burgheze germane, mi-a tri-

229) - Foarte nostim ! - Nota trad. 230) - fonduri de rezervă. - Nota trad. 
m) - Mulţumită lui Longuet r - Nota .trad. 
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mis o scrisoare în care iş1 exprimă cea mai profundă consi
deraţie faţă de mine ; probitatea îl obligă să mă informeze că 
nu este social-democrat şi, cu atît mai puţin, corespondent la 
ziare cu o asemenea orientare ; dar în toate cercurile „socie
tăţii" germane domneşte o îngrijorare provocată de anunţu
rile oficiale privind starea sănătăţii mele ; de aceea îmi so
licită un interviu la Argenteuil etc. 

· Of course, I did not reply to that softsawdcr penman 232) .  
Salutări tuturor. 

Maurul 

Pe bătrînul Becker şi pe Wr6blewski îi voi vizita la Ge
neva, de îndata ce mă va mai lăsa tusea. 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

42 

Engels către Marx 

la Lausanne 

Dragul meu Maur, 

10, Columbia Terrace 
Great Yarmouth 

25 august 1882 

Am primit chiar acum telegrama şi-ţi scriu în grabă cî
teva rînduri despre chestiunile băneşti. 

Miercuri 233) seara am primit scrisoarea ta 234) ,  dar încă 
înainte .de asta, în aceeaşi zi, îţi trimisesem la Argenteuil ce
cul la purtător primit de la A. Kayser & Co., pe numele lui 
Hirsch, fils aine 235), la Paris, de 1 200 de franci . Chiar a doua 
zi i-am scris lui Jenny despre conţinutul scrisorii şi am ru-

trad. 
232) - Bineînţeles, nu i-am răspuns acestui scrib lingW?itor. - Nota 

133) In original greşit : „luni". - Nota red. 
234) Vezi vo1wnul de faţă, p. 88-89. - Nota red. 
u5) - fiul mai mare. - N-0ta trad. 
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gat-o să se conformeze întocmai. Primirea banilor de acolo nu 
implică nici un fel de dificultăţi. 

Noi mai rămînem aici încă două săptămîni, tuturor le 
merge foarte bine, numai pe Jollymeyer, cînd e vremea rea, 
îl supără reumatismul. Luni va pleca în Germania, iar eu voi 
pleca o dată cu el la Londra ; sper să-i aduc cu mine aici pe 
Tussy şi pe Johnny. 

lţi doresc o vreme mai frumoasă decît cea pe care am 
avut-o noi în ultimele patru zile, dar efectul să fie acelaşi 
pe care l-a avut asupra noastră aerul marin. Micuţa 236) are 
o poftă de mîncare grozavă şi a luat vizibil în greutate. 

Calde salutări din partea tuturor ţie şi Laurei. 

Al tău, 
F. E. 

Ce părere ai despre focurile de revolver trase de De 
Paepe asupra lui Duverger ? 65 O green eyed monster.237) . 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

în : ,,Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. -1, 1931 

43 

Engels către Marx 

la Lausanne 

Dragul meu Maur, 

10, Columbia Terrace 
Great Yarmouth. 

26 august 1882 

Astăzi dimineaţă am primit din Lausanne scrisoarea ta 238) 
şi a Laurei şi profit de faptul că momentan este linişte în 

238) Fiica lui Pumps, Lilian. - Nota red. 
137) - E monstrul cu ochi verzi. (Shakespeare. Opere, vol. 8, E.L.U., 

Bucureşti, 1'960, p. 269. „Othello", actul III, scena a 3-a.) - Nota trad. 2as) Vezi volumul de faţă, p. 90-91 - Nota red. 
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cameră ca să-ţi scriu . .  De data aceasta nu tu ai stricat vremea, 
ci "New York Herald" prin prevestirea unei depresiuni. Dacă 
înainte Tussy a putut să pună vremea ploioasă de aici pe 
seama faptului că tu te aflai prea aproape de Paris, acum 
trebuie să constatăm că noua schimbare a vremii spre timp 
ploios coincide tocmai cu îndepărtarea ta de locurile noastre, 
iar miercuri seara şi noi, ca şi voi la Lausanne, am avut o 
aversă de ploaie la fel de violentă. Chiar şi azi dimineaţă s-a 
dezlănţuit aversă după aversă, iar înseninarea pronosticată se 
lasă mult aşteptată. 

Dracu' să-l ia pe Longuet cu lipsa lui de tact ! Dar era 
oare absolut necesar, cînd bătea vintul rece din nord-est, să 
faci conversaţie cu Roy în grădină ? 

Campania din Egipt începe bine 66. „K[olnische] Z[eitung]" 
afirmă de-a dreptul : în două ore şi jumătate forturile din 
Alexandria au fost reduse la tăcere, în celelalte cinci ore en
glezii au continuat bombardamentul numai cu scopul de a 
distruge oraşul. - Ocuparea rapidă a canalului a fost bine 
efectuată, dar de îndată ce am văzut că, la îmbarcare, Wol
seley a permis în mod demonstrativ să se trîmbiţeze că scopul 
îl constituie bombardarea Abukirului, pentru mine întreaga 
poveste a devenit limpede şi am putut să-i expun lui 
Schorl[emmer] tot planul campaniei, aşa cum se desfăşoară 
el în prezent. Din nişte numere vechi din „K[olnische] 
Z[eitung]" mi-am dat mai tîrziu seama că planul de a merge 
spre Cairo prin Ismailia era cunoscut încă de acum 10-12 zile 
de întreaga Londră. Atît de bine a fost păstrat secretul ! In 
sine, planul este cel mai raţional dintre toate cîte puteau fi 
elaborate în împrejurările respective. Numai că executarea 
lui nu va fi realizată prea curînd. E drept, deştepţii de en
glezi au trimis acolo tunuri de cîmp, dar nici cai, nici catîri 
pentru tracţiune. Catîrii sînt cumpăraţi acum în Europa de 
sud şi în Africa. Ballons captifs 239), indispensabile pentru re
cunoaştere într-o ţară cu teren plat, fără păduri, au fost 
refuzate, şi sînt trimise acum, tardiv. S-au efectuat recunoaş
teri insistente în faţa poziţiei întărite a egiptenilor de la 
Alexandria - dar fără rost, căci nimeni nu e atît de prost 
incît să-şi etaleze forţele în faţa unei poziţii întărite. Eroismul 
dovedit la El Saff este ridicol - o luptă de cinci ore şi doi 
răniţi englezi ! Wolseley, care are deja 30 OOO de oameni, cere 
acum să i se trimită divizia a 3-a a sa, dar aceasta de-abia 

239) - Baloanele captive. - Nota trad. 
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este în curs de mobilizare. Iar cînd va sosi, după ce Alexan
dria şi Cairo vor fi ocupate, e puţin probabil că armata care 
i-a rămas îi va ajunge ca să cureţe Delta şi să ocupe oraşele 
de pe coastă. Dacă Arabi este atît de inteligent încît să evite 
orice ciocnire hotărîtoare şi să se retragă în Egiptul de mijloc 
sau de sus, povestea poate să se lungească extrem de mult. 
Ca să nu mai vorbim că, dacă apele Nilului cresc ceva mai 
devreme, străpungerea digurilor poate face să eşueze toate 
planurile englezilor. Intre timp, pare mai mult decît probabil 
ca episodul să se încheie nu atît prin acţiune militară, cît prin 
jocul diplomatic din culise. 

O istorioară nostimă : la ce este bună red tape 240) a dez
văluit C. W. Siemens, în calitate de preşedinte al Asociaţiei 
britanice 67. Cu mai mulţi ani în urmă, în Anglia a fost le
galizat sistemul metric alături de cel vechi. Ba chiar s-au 
comandat la Paris copii autentice după etalonul metrului şi 
cel al kilogramului. Dar, dacă cineva vrea să obţină o copie 
autentică si verificată a acestor unicate de la autoritatea res
pectivă, a�E>asta îi răspunde : prin actul parlamentar cores
punzător ea nu este împuternicită şi nici obligată să facă acest 
lucru. Dacă însă tu vinzi folosind un metru şi un kilogram 
care nu sînt autorizate de această autoritate, ai procedat frau
dulent 241) şi criminal . Această mică omisiune înţeleaptă ani
hilează deci întregul act şi basta, totul rămîne cum a fost. 
De altfel, după cum afirmă Siemens, menţinerea vechilor uni
tăţi de măsură dăunează enorm industriei engleze de cînd 
pe continent a fost generalizat sistemul metric ; o mulţime de 
maşini etc. nu sînt acum bune pentru export pentru că sînt 
adaptate la alte unităţi de măsură şi nu la metru sau la 
kilogram. 

Sper că tusea îţi va trece şi că, în sfîrşit, vei avea parte 
de vreme mai frumoasă. Dacă o porneşti în călătorie, fii atent 
pe vapor. Pe apă, seara e adesea frig şi ceaţă. Va trebui să 
ai grijă pînă prin primăvara viitoare, şi atunci bronşita va fi 
complet lichidată ; după aceea - puţină gimnastică pentru 
plămîni undeva în creierul munţilor, şi atunci am trecut 
hopul. 

In cantonul Vaud există un excelent vin Ivorne-, pe care 
ţi-l recomand călduros, în special cînd e vechi. Apoi se mai 
bea un Neuchâtel roşu, Cortaillod, care e puţin spumos ; spuma 

240) - birocraţia. - Nota trad.. 
241) - necinstit. - Nota trad. 
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formează o stea în pahar ; de asemenea destul de bun. In 
sfîrşit, vinul de Veltlin (Valtellina), cel mai bun vin din El
veţia. Pe lîngă acestea, pe vremea mea 68, mai erau petit 
Bourgogne şi Macon şi Beaujolais, bune şi nu prea scumpe. 
Bea vîrtos din toate aceste sorturi şi, dacă peregrinările de 
durată .te plictisesc, gîndeşte-te că acesta este totuşi singurul 
mijloc .de .a-ţi recăpăta vechea energie ; deocamdată ea mai 
poate fi menajată, dar va veni o zi cînd vom avea foarte multă 
nevoie de ea. Transmite-le salutări din partea mea lui Becker 
şi lui Wr6bl[ewski], dacă-i vezi . 

Calde salutări din partea întregii societăţi ţie şi Laurei, 
căreia îi este destinată următoarea mea scrisoare. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : l'Vlarx-Engels. Gesamtausgabe, 
Bd. 4,  1931 

44 

Marx către Engels 

la Londra 242) 

Dear Fred, 

Hotel du 1..eman, Vevey 
4 septembrie 1882 

Laura îţi va scrie pe larg despre evenimentele de la noi, 
sau mai curînd despre „lipsa" oricăror evenim(}nte, căci noi 
aici trăim 69 ca în ţara făgăduinţei. Am făcut plimbări pe 
lake 243) şi altele. 

Pe ziua de 3 1  august am primit scrisoarea lui Jennychen 
la care era anexată scrisoarea ta şi cecul ; pe acesta l-am pre-

242) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală, fără semnătură. 
- Nota red. 248) · - lac. - Nota trod. 
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dat unei bănci de aici, Genton & Co., pentru a-l încasa la 
Paris. 

La 31 august, 1, 2 şi 3 septembrie a fost o vreme minu
nată (ieri - prea cald) .  Astăzi e furtună şi ploaie ; sper să 
nu degenereze într-o ploaie de durată. Ciudat e că tot mai 
tuşesc ; cred că sînt singura persoană din Vevey care tuşeşte, 
în orice caz o a doua eu n-am întîlnit. In schimb, starea mea 
generală este foarte mulţumitoare ; am urcat fără nici o greu
tate, împreună cu Laura, pînă la viile de aici, precum şi la 
viile, situate la şi mai mare înălţime, de la Montreux. 

La hotel a venit la mine d-l Songeon, president du con
seil municipal de 244) Paris ; este unul dintre emigranţii pe 
care i-am cunoscut în 1849-1 850 la Londra. Mi-a arătat rapor
tul oficial adresat consiliului municipal din Paris cu privire 
la delegaţia (din care făcea parte şi acest Songeon) trimisă 
la Roma pentru a participa la apoteoza lui Garibaldi 70 ; în 
raport este vorba mai ales despre apoteoza lui „Songeon" 
însuşi, căci el a fost în permanenţă purtătorul de cuvînt în 
numele celorlalţi delegaţi francezi . Mi-a arătat şi un exem
plar din „Capitalul" care urmează să-l însoţească în singură
tatea pădurii - nu departe de aici - spre care o porneşte, 

In Egipt 57, pînă acum englezii n-au repurtat acel succes 
rapid „prevestit" de Wolseley. 

D-l Virchow, după cum am aflat din suplimentul la 
„J ournal de Geneve" de ieri, a demonstrat din nou că este 
incomparabil mai presus de Darwin, că este de fapt singurul 
savant-cercetător, şi tocmai de aceea 'ldispreţuieşte" chimia 
organică 71 . 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Fr. Engels, Esquire, 122, Regent's Park Road, London, N.W., 
Angleterre. 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

"') - preşedintele consiliului municipal din. - Nota trad. 
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45 

Engels către Marx 

la Vevey 

97 

Londra, 12 septembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Am primit cartea poştală 215) şi scrisoarea Laurei. Imi 

pare bine că, în sfîrşit, vremea este frumoasă, să sperăm c-o 
să ţină aşa. Noi sîntem aici de sîmbătă ; Tussy şi Johnny au 
stat o săptămînă cu noi la Yarmouth. 

De Songeon îmi amintesc foarte bine ; întotdeauna m-am 
întrebat ce vocaţie poate avea omul cu o fizionomie atît de 
ocrotitor-binevoitoare, pînă cînd în cele din urmă am citit în 
ziar : preşedinte al consiliului municipal ! Exact asta i se citea 
pe faţă încă din 1850.  

Am avut în mină cîteva poliţe emise de Genton & Co. 
la Londra. 

Dacă intenţionezi să mai vizitezi cîte ceva în Elveţia, iti
nerarul cel mai bun şi cel mai comod pe care-l poţi alege este 
de la Geneva, prin Berna, la Interlaken şi Brienz, de aici 
peste Bri.inig (înalt de numai 3 150 de picioare) la lacul 
Vierwaldstătter şi, dacă vrei, mai departe, la Zi.irich. Este o 
călătorie uşoară, potrivită unui convalescent, care îţi oferă 
totuşi cîteva din locurile cele mai frumoase ale Elveţiei. La 
Interlaken si Lucerna sau în altă localitate situată ce maiui 
lacului Vie�waldstătter poţi să stai mai mult. Pe lacul Ge
neva mai este un loc plăcut - Morges, de unde ai cea mai 
frumoasă privelişte a piscului Mont Blanc. 

După cum reiese din ce în ce mai clar, afacerea egipteană 57 
a fost pusă la cale de diplomaţia rusă. Bine săpunit 246) de 
dulcea Olga 247), Gladstone urmează să fie acum încredinţat 
unui mentor mai abil pentru a fi bărbierit. Anglia trebuie să 
ocupe în timp de pace Egiptul, pentru ca biata Rusie să se 
vadă nevoită - tot în timp de pace - să se apere ocupînd 
Armenia. Armata din Caucaz a înaintat spre graniţă. Numai 

245) Vezi volumul de faţă, p. 95-96. - Nota red. 
24G) Joc de cuvinte : în limba germană „einseifen" = „a săpuni", 

în sens figurat = „a duce de nas". - Nota trad. 
247) Olga Alekseevna Novikova. - Nota red. 
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la Kars sînt 48 de batalioane - şi armata aceasta e oricînd 
gata de luptă. Iar pentru a dovedi că Gladstone este de acord 
cu această eliberare a încă unei ţări „creştine" de sub jugul 
cumplitului turc, tocmai acum împuterniciţii englezi, trimişi 
în Asia Mică după Congresul de la Berlin 72 pentru a supra
veghea aplicarea reformelor, sînt în mod demonstrativ reche
maţi şi se dau publicităţii rapoartele lor, din care reiese că 
turcii i-au tras pe sfoară şi totul a rămas cum a fost, corupţia 
funcţionarilor nu poate fi stîrpită. Palmerston est mort, 
vive 248) Gladstone ! trăiască Gambetta, care ar fi şi el bucu
ros să întărească în Egipt alianţa cu ruşii. Din păcate, s-au dus 
bunele vremuri de altădată, şi Rusia nu se mai află în spatele 
diplomaţiei ruse, ci faţă-n faţă cu aceasta. 

Aş dori al dracului de mult să vin la tine, dar dacă mi 
s-ar întîmpla ceva, fie şi numai pentru scurt timp, toate 
aranjamentele noastre financiare s-ar da peste cap. Aici n-am 
pe nimeni căruia să-i dau o procură şi să-i încredinţez o în
casare ceva mai complicată etc. Sam Moore ar fi fost singurul 
om indicat, dar este plecat şi lucrurile acestea nu pot fi re
zolvate decît pe loc. ln afară de aceasta, am sperat ca vara 
aceasta să vii tu aici, chiar şi pentru scurt timp. Că iarna 
viitoare n-o vei putea petrece aici, am înţeles perfect încă 
înainte ca tu să părăseşti Anglia şi să survină recidivele ; asta 
i-am spus-o atunci şi lui Lenchen. Acum, după recidive, este 
absolut necesar să petreci iarna într-o climă de primăvară şi 
m-am bucurat aflînd că Dourlen şi Feugier au fost amîndoi 
categoric de această părere ; oricît de singur mă simt aici fără 
tine, nu-i nimic de făcut 249) şi, pînă cînd nu vei fi complet 
vindecat, toate celelalte trebuie să trea�ă pe planul al doilea. 
Dar pentru aceasta principalul este ca echilibrul financiar să 
nu fie tulburat şi, de aceea, mă consider în cel mai înalt grad 
obligat să nu mă expun nici unui fel de riscuri atîta timp 
cît durează această situaţie. 

Hartmann a inventat o lampă electrică, a obţinut paten
tul şi l-a Vîndut pentru 3 OOO I.st. unui tip dubios, pe baza 
unui contract tot atît de dubios, aşa că nu se ştie dacă şi cînd 
va primi banii. Deocamdată are din nou o slujbă, dar pentru 
cît timp oare ? Cu el, care e cînd sus, cînd jos, e greu să 
ştii ceva. 

248) - Palmerston este mort, trăiască. - Nota trad. 
149) In original în dialect : „so ist da nix za wolle". - Nota red. 
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Multe mulţumiri pentru darurile din Algeria, pe care ni 
le-a adus Tussy. Pumnalul este autentic oriental, unde se 
înfige nu mai creşte iarbă. Pentru capul de pipă trebuie să-mi 
fac rost de un ciubuc ca s-o pot incerca. Pumps este foarte 
mîndră de brăţările ei arabe. Este preocupată de aranjarea 
noii case, care va mai dura vreo săptămînă. Micuţa 250) ei 
s-a dezvoltat excepţional la Yarmouth. De ieri, Johnny merge 
la şcoală în clasa pregătitoare (pe Grafton Terrace, peste drum 
de vechea voastră casă). 

Calde salutări din partea tuturor ţie şi Laurei. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 191:1 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

46 

Marx către Engels 

la Londra 

Dear Fred, 

16 septembrie 1882 
Hotel du Leman, Vevey 

In momentul cînd mă apucam să-ţi scriu, gar�on 251) mi-a 
adus „Journal de Geneve" cu vestea morţii lui Bebel 252). Este 
îngrozitor, cea mai mare nenorocire pentru partidul nostru ! 
El reprezenta un fenomen unic în cadrul clasei munci to are 
germane (am putea spune „europene") .  

Grija plină de abnegaţie pe care mi-o porţi pare inima
ginabilă şi adeseori, în sinea mea, mă simt ruşinat - dar 
să nu mai insist acum asupra acestei teme. 

�50) Fiica lui Pumps, Lilian. - Nota red. 251) - chelnerul. - Nota trad. 252) Vezi volumul de faţă, p. 102. - Nata red. 
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Planul meu, înainte de a pleca din Paris era ca, at all 
events 253), cel puţin luna octombrie s-o petrec la Londra şi 
să fiu împreună cu tine. Feugier şi Dourlen nu au considerat 
nici ei că ar fi ceva riscant dacă luna octombrie va fi accep
tabilă. Şi s-ar putea să fie aşa, chiar dacă septembrie este 
ploios. Aici, pe ziua de 8 barometrul s-a ridicat, pe 9 a ajuns 
la punctul cel mai înalt, apoi a scăzut treptat pînă la mini
mum pe ziua de 1 2  şi s-a ridicat din n ou pe 13  (cînd a ajuns 
aproape la acelaşi nivel ca pe ziua de 1 1), după aceea a scăzut 
şi de aseară a început din nou să urce încet. Deşi, în general, 
în întreaga Elveţie sînt ploi şi vînturi puternice (alunecări 
masive de teren şi, legat de aceasta, „accidente"), în jurul 
Vevey-ului, în mod excepţional, vremea este relativ frumoasă 
(tot în mod excepţional e frig dimineaţa şi în primele ore ale 
serii). De aceea ne-am şi prelungit şederea aici. Aerul de aici 
îţi dă sănătate. Cu toate permanentele oscilaţii de temperatură 
şi de umiditate în cursul uneia şi aceleiaşi zile, starea sănătăţii 
mele se îmbunătăţeşte simţitor. Cred că, din bronhial, catarul 
meu s-a transformat într-unul obişnuit ; de acest lucru mă 
voi putea convinge abia cînd voi ajunge la Geneva, unde vreau 
să consult, respectiv să mă las examinat, de un medic german 
bun. Călătoria 254) pe care mi-ai propus-o, oricît de ademeni
toare este, nu cred că se poate face în actualele condiţii at
mosferice din Elveţia. Anul acesta recolta de struguri pare 
să fie „nulă" aici. Se pare, de asemenea, că a nins - şi chiar 
mai devreme decît de obicei - în masivul Dent du Midi ; în 
munţii Jura este un fenomen „obişnuit". 

„Bund" din Berna îl declară pe Wolseley un comandant 
de oşti care aproape că-l întrece pe bătrînul Napoleon ! 

Manevrele cu ruşii 255) au un dedesubt ; s-ar putea ca 
Bismarck să-i lase cu dragă inimă pe aceştia, pe ruşi, să intrP 
în joc, şi atunci ar trebui „consolaţi" austriecii şi recompensată 
monarhia prusiană. Intrarea ruşilor în Armenia poate duce 
însă la un război general, ceea ce pare să şi dorească Bismarck. 

Apropo ! Pumnalul, aşa cum ai observat, desigur, după 
felul grosier în care e lucrat, e făcut de kabili 73. Cît despre 
ciubucul pentru capul de pipă, eu am adus brei ciubuce din 
bambus (la jardin d'acclimatation 256) n-am găsit cap de pipă 

253) - in orice caz. - Nota trad. 
254) Vezi volumul de faţă, p. 97-98. - Nota red. 
255) Vezi volumul de faţă, p. 97-98. - Nota red. 
256) - grădina botanică. - Nota trad. 
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decît pentru unul) ; n-am vrut să le împovărez pe Helene 257) 
şi pe Tussy cu transportarea lor, întrucît erau prea lungi pen
tru valizele lor, şi m-am gîndit să le aduc eu la Londra. 

Din scrisoarea lui J ennychen, pe care Laura a primit-o 
chiar acum, văd că Longuet împreună cu Lupul 258) şi cu Harry 
sînt la Aubin. Din păcate, starea sănătăţii lui Jennychen este 
îngrijorătoare, după cum mi-au spus doctorii (Feugier şi Dour
len) încă pe cînd eram la Paris . J ennychen aşteaptă cu teamă 
veşti din Londra despre Johnny ; n-a mai primit nici o veste 
de cînd a plecat Tussy cu Johnny la Yarmouth. Laurachen 
îi scrie chiar astăzi lui Jennychen şi o anunţă şi pe ea că în 
privinţa lui John totul este all right 259) şi că, aşa cum am 
aflat din scrisoarea ta, el merge acum la şcoală, în clasa pre
gătitoare. 

Cele mai calde salutări lui Tussychen, Lenchen, Pumps, 
and not to forget, my grandson 260) . 

In orice caz, dacă plecăm din Vevey îţi vom scrie. 

Al tău, 
Maur 

Nu cumva c1m11 prusieni au contribuit - prin închisoa
re etc. - la moartea lui Bebel ? 

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 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

257) Demuth. - Nota red. z�s) Poreclă dată lui Edgar Longuet, nepotul lui Marx. - Nota· red. 250) - in regulă. - Nota trad. 
' 

260) - şi vezi, nu uita, nepotului meu. - Nota trad. 
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47 

Engels către Marx 

la Vevey 

Londra, 18 septembrie 1 882 

Dragul meu Maur, 
Astăzi, la 9 seara, a sosit scrisoarea ta 261) şi a Laurei ; 

imediat m-am dus la Tussy şi la Lenchen să le transmit ce 
era necesar. 

Ştirea falsă despre moartea lui Bebel ne-a tulburat teri
bil şi pe noi aici. Incă de sîmbătă seara erau multe indicii că 
ştirea este falsă, iar „Justice", care a sosit chiar acum, publică 
o telegramă de la Liebknecht, care declară că Bebel, deşi a 
fost grav bolnav� este acum pe cale de însănătoşire. 

Am ajuns chiar în momentul cînd sosise vestea că Jenny 
a născut o fetiţă 262) şi că totul merge atît de bine pe cît 
era de aşteptat. 

Dacă plecaţi din Vevey lăsaţi adresa (poste-restante sau 
altcumva) pentru a vi se trimite scrisorile. Mîine sau poi
mîine îţi voi scrie mai pe larg. 

Calde salutări Laurei. 

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

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

261) Vezi volumul de faţă, p. 99-101.  - Nota red. 
262) Jenny, fiica lui Jenny Longuet. - Nota red. 
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48 

Marx către Engels 

la Londra 

Paris 7:, 2B septembrie 1882 

Dragă Fred, 
Scrisoarea Laurei în care am pus un bilet, a rămas, din 

nebăgare de seamă, acasă la Laura, pe masa de scris, aşa că 
va fi expediată abia după închiderea poştei. Dar, cum nu 
vreau să pierd timp, repet rugămintea de a-mi trimite din 
Londra, cît mai repede posibil, un bilet de bancă (adresa ca 
şi pînă acum la Argenteuil), pentru eventualitatea că d-rui 
Dourlen îmi va permite, aşa cum sper, to cross the Chan
nel 263) . 

Astăzi toarnă cu găleata din aşa-zisul cer, deşi Alphand 
se teme în continuare că va fi „famine d'eau"' 264). 

Scrie-mi imediat 2 lines as to the 265) starea vremii la 
Londra. 

Maurui 

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

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

283) - să traversez Canalul. - Nota trad. 
264) - „lipsă de apă". - Nota trad. 
:as) - citeva rinduri despre. - Nota trad. 
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49 

Marx către Engels 

la Londra 

Paris, 30 septembrie 1882 
Dragă Fred, 
Tocmai cînd mă pregăteam s-o pornesc din Argenteuil 

încoace (respectiv, la gara Saint-Lazare) ca s-o aştept pe Laura, 
să iau masa cu ea la Paris şi apoi s-o aduc cu mine la Ar
genteuil, m-a prins facteur 266) cu scrisoarea ta şi cele anexate . 
Laura va ajunge in about 267) sfert de oră, probabil, cu scri
soarea pe care a primit-o de la tine. 

D-rul Dourlen m-a examinat astăzi în prezenţa lui Jenny
chen. Râlement muqueux 268) a dispărut ; a rămas numai un 
oarecare şuierat, dar aproape s-a terminat cu încăpăţînatul 
catar, al cărui caracter s-a şi schimbat radical. General ha
bitus 269) s-a îmbunătăţit consic:ierabil ; ba chiar m-am şi 
„îngrăşat" . 

El insistă ca în nici un caz să nu rămîn la Londra mai 
mult de două, iar dacă vremea este excepţional de bună, 
trei săptămîni . Nu se teme atît de frigul moderat, cit de aerul 
umed . In nici u n  caz nu trebuie să plec seara, prin Calais, cu 
trenul special ; ziua să călătoresc la Calais, de unde s-o por
nesc abia a doua zi - cu vaporul de dimineaţă . 

De altfel, după cum spune, el trebuie să încep mai devreme 
la campagne de l'hiver 270) pe insula Wight, Jersey, la Morlaix 
(Bretagne) sau Pau. ln rest însă nu e de părere că pentru 
mine ar fi indicat să mă duc prea la sud, decît doar in case of 
n<>ed 271j, din care cauză mi-a şi recomandat Vevey, şi nu 
Montreux, care e mai cald . El porneşte de la ideea că tempe
raturile normale etc . nu se vor răzvrăti din nou, brusc, ca 
urmare a sosirii mele. In cele din urmă mi-a spus că-mi va 
da „permisiunea" definitivă să plec la Londra numai după ce 
buletinele meteorologice pentru următoarele zile vor fi de 

2on) - poştaşul. - Nota trad. 261) - cam într-un. - Nota trad. 288) Ralul de mucozitate. - Nota trad. 269) - Starea generală. - Nota trad. 270) - campania de iarnă. - Nota trad. 211) - la nevoie. - Nota trad. 
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natură să-l liniştească. (Medicii francezi au :prejudecăţi se
rioase în privinţa climei londoneze.) El îmi garantează acum 
completa vindecare, cu condiţia să nu fac nici o greşeală . 
De aceea nu voi pleca înainte de marţi . 

Dacă guvernul francez - as represented by the swindl
ing financier Duclerc 272) - ar şti că mă aflu aici (mai ales 
în absenţa Camerei), m-ar trimite probabil la plimbare fără 
permisiunea d-rului Dourlen, căci la congresele respective de 
la Roanne si Saint-Etienne 75 ale socialistilor de ambele fel uri, 
„marxiştii"

. 
şi „antimarxiştii" au făcut tot posibilul pentru 

a-mi îngreuia şederea în Franţa. De altfel, într-un fel, gă
sesc o compensaţie în faptul că aceeaşi bandă a Alianţei 
- Malon, Brousse etc. - s-a văzut „foarte" 273) mult înşelată 
în speranţele ei, cum că (expresia favorită a lui Bruno 274) al 
nostru) insinuarea lansată „în surdină" : Marx este „german", 
deci „prusian", prin urmare „marxiştii" francezi sînt trădă
tori de patrie, va face impresie asupra unora ; banda n-a cu
tezat nici măcar o clipă s-o spună „deschis". C'est un pro
gres 275) . 

Clemenceau a fost grav bolnav şi încă nu s-a restabilit 
complet. Şi el şi-a luat „Capitalul" cu el cînd a plecat din 
Paris, în perioada în care era bolnav. Se pare că a devenit 
o modă pentru French real or would be „advanced" leaders 
- if „the Devil be sick" 276) 76. 

Calde salutări tuturor, nu-l uita pc Jollymeyer. 

Maurul 

Iţi scriu sau îţi telegrafiez înainte de a pleca din Franţa. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engcls. Gesamtausgabe. 
Dl'itte Abteilung, Bd. 4, 1931 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

272) - reprezentat de bancherul Duclerc, care se ocupă cu specu-
1.aţii de bursă. - Nota trad. 

273) In original în dialect : „sehre".  - Nota recl. 
214) Bauer. - Nota red. 
275) Este un progres. - Nota trad. 276) - liderii francezi realmente sau pretins „avansaţi" - dacă 

„di acul se îmbolnăveşte".  - Nota !rad. 
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50 

Engels către Marx 

la Ventnor 277) 

[Londra, 1 noiembrie 1882) 

Dragul meu Maur, 
Sper că la tine totul e în regulă 77• Ţi-am trimis două 

numere din „Egalite",  ieri - două numere vechi din "Kol
[nische] Zeitung". Astă-seară s-a dezlănţuit o furtună straş
nică. Scurtele dezbateri de ieri în jurul extrădării lui Maceo 
din Gibraltar 78 îi compromit pe Gladstone & Co. Johnny a 
suportat astăzi două extracţii cu un eroism absolut neaştep
tat, care l-a uimit chiar şi pe d-rul Shyman. In rest - ni
mic nou. 

Miercuri seara. 

Pul.ilicat pentru prima oară 
in limba originalului 
in : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
lJrittc Abteilung. Bd. 4, 1931 

51  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germnn5 

Engels către Marx 

la Ventnor 

[Londra] 3 noiembrie [18821 

Dragul meu Maur, 
Am primit cartea poştală ; eram cam îngrijoraţi neavînd 

nici o veste despre starea ta a doua zi după călătorie. - All 

m) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
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right ! 278) Anexez o scrisoare de la Laf[argue] - aşadar, 
Brissac, Picard şi Bouis au şovăit, totuşi, un moment ! '19 

Probabil că ştii deja că la Ravenna a fost ales Andrea 
Costa, iar în Norvegia este o majoritate republicană 80• 

Alăturat îţi trimit „:Egalite" şi ultimele doings 279) ale 
(.elor doi „de aici", de care te interesezi mereu. 

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

52 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 6 noiembrie 1882 

Pragul meu Maur, 
Laura mi-a trimis astăzi cîteva rînduri din care reiese 

că soarta lui „:Egalite" 81 se hotărăşte de-abia �îine ; în schimb, 
perspectivele sînt foarte favorabile. 

Ai văzut „Standard" de astăzi ? Publică o telegramă din 
Frankfurt : de cînd Ignatiev se află la Paris, se fac noi tato
nări în vederea unui compromis ruso-francez, deocamdată, 
pare-se, într-o formă foarte delicată : dacă Franţa ar face 
mai mult în direcţia predării atentatorilor 82, ea ar primi un 
sprijin puternic din partea ruşilor în Tunisia, Egipt etc. Aşa 
se explică, deci, campania poliţistă din Franţa ! Să vedem dacă 
li se va propune ceva Camerelor în această problemă. 

Laf[argue] mi-a trimis „Prolet[aire]" în care a apărut 
actul de acuzare împotriva lui, a lui Guesde etc., act căruia 
i s-a dat citire la Saint-Etienne 83 .  O mîzgăleală specific baku
nistă, de altfel foarte slabă ; cel mai puternic argument - scri
sorile lui Laf[argue] către Malon, scrisori care se contrazic 

!7B) - In regulă ! - Nota trad.. 
2;e) - isprăvi. - Nota trad. 
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între ele, care reflectă o dispoziţie de moment şi pe care Ma
lon le dă foarte calm publicităţii, fără să se teamă, după cum 
se vede, că Laf[argue] va publica scrisorile primite de la eZ. 
Şi nu greşeşte, domnii aceştia folosesc materialul lui la mo
mentul oportun ; dacă mai tîrziu va veni şi Lafargue cu scri
sorile lui Malon, asta ar fi moutarde apres dîner 280). Iţi voi 
trimite ziarul acesta mîine, dar trebuie să mi-l restitui din 
cauza lui Bernstein, împotriva căruia s-ar putea să-l folosesc. 
Acesta voia ca în locul celor cerute, sau pe lîngă ele, să tri
mită o jumătate de bibliotecă în problema legislaţiei pentru 
reglementarea muncii în fabrici, lucru pe care l-am împiedi
cat 281), sper, la timp ; aştept în fiecare zi legea elveţiană 
cu privire la reglementarea muncii în fabrici ; am comandat 
pentru tine noul regulament german al meşteşugurilor, în 
care sînt incluse legile cu privire la reglementarea muncii în 
fabrici 84• 

ln rest nimic nou pe aici. 

Pnblicat pentru prima oară 
in : „Der Briefwechsel zwischen 
F. r.ngels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 191.3 

53 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba iz2rmană 

Marx către Engels 

la Londra 

[Ventnor] 8 noiembrie 1882 

Dear Fred, 
Ce părere ai despre experienţa lui Deprez la expoziţia 

de electricitate de la Milnchen '] 85 E aproape un an de cînd 
Longuet mi-a promis că-mi va procura lucrările lui Deprez 
(special pentru a dovedi că electricitatea permite transportul 

280) - mu<;;tarul după masă. - Nota trad. 281) Vc?i volumul de faţă, p. 385. - Nota red. 
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de forţă la distanţe mari prin intermediul unui simplu fir 
de telegraf) 86. Un intim al lui Deprez, d-rul D' Arsonval, este 
culaborator la „Justice" şi a publicat diferite articole despre 
cercetările 111i Deprez. Ca de obicei, Longuet uită de fiecare 
dată să mi le trimită. 

Cu mare plăcere am văzut „paper" 282) trimis de tine, în 
care Sherbrooke şi Rivers Wilson strălucesc ca „trustees in 
London for the Bondholders" 2&3) 87. Ieri în „Standard", în 
raportul cu privire la House of Commons debates 284), Gladstone 
a fost luat serios la rost din pricina acestor custozi, întrucît 
numitul Rivers Wilson ocupă încă un post înalt (adică bine 
plătit) în Departamentul englez al Public Debts 285). Gladstone, 
în mod vizibil foarte stingherit, a încercat mai întîi to pooh
pooh 286), dar la ameninţarea adoptării unei rezoluţii împo
triva lui Rivers Wilson, Gladstone a minţit că de fapt nu 
ştie nimic despre compania de căi ferate Galveston şi 
Eagle etc. Nu mai puţin glorios este jocul our saintly grand 
old man 287) în chestiunea „extrădării" 88 din Gibraltar. Nu 
degeaba Gladstone ăsta, după cum îşi aminteşte toată lumea, 
şi-a făcut ucenicia în mediul oligarhiei şicanatoare-birocratice, 
alături de un Graham etc. , sub sir Robert Peel. 

Pentru minciuni trase de păr, răstălmăciri stupide, sub
terfugii neruşinate în problema egipteană, sir Charles Dilke 
este tocmai la locul lui aici 89. El nu are nici cazuistica pie
tistă a lui Gladstone, nici sarcasmul amuzant al quondam 2s�) 
Palmerston. Dilke este pur şi simplu un parvenit prost cres
cut, care face pe grozavul în grosolănia lui. 

Cum aici eu cumpăr „Standard", am găsit în el şi amin
tita telegramă din Frankfurt 289). 

Apropo. Ar fi bine dacă Bernstein mi-ar trimite „Jahr
buch" 290J în care a apărut articolul lui Oldenburg (cel puţin 
aşa cred că se numeşte autorul) despre teoria valorii 90 formu-

trad. 

282) - ziarul. - Nota trad. 283) - custozi la Londra pentru deţinătorii de obligaţiuni. - Nota 

�84) - dezbaterile din Camera comunelor. - Nota trad. 
280) - datoriei publice. - Nota trad. 286) - să afecteze o atitudine de silă. - Nota trad. 
287) - sfîntului mare bătrin al nostru. - Nota trad. 2GB) - răposatului. - Nota trad. 
280) Vezi volumul de faţă, p. 107-108. - Nota rect. 
2'0) „Jahrbuch filr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik". - Nota 

recl. 
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lată de mine. Deşi n-am nevoie de el, ar fi totuşi mai bine să 
am la îndemînă un material referitor la punctul de vedere 
pe care l-am susţinut atunci. Cînd i-am scris pastoraşului 
acela olandez 291), totul îmi era prezent în minte ; între timp 
a intervenit boala mea, precum şi pierderea soţiei mele - o 
îndelungată perioadă de tulburări psihice. 

Aici, în continuare, bîntuie furtuni puternice, îndeosebi 
seara şi noaptea ; dimineţile de cele mai multe ori sînt plo
ioase, sau, cel puţin, gloomy 292) ; peste zi, întotdeauna se în
seninează şi trebuie să profiţi de aceste momente ; în general, 
vremea este schimbătoare, capricioasă. De pildă, duminica 
trecută pe la ora 4 m-am dus pe coline şi m-am plimbat acolo 
pe un drum de-a lungul lui Bonchurch, unde locuinţele dis
puse în terase ating o altitudine foarte mare (cele de jos 
coboară chiar pînă la ţărmul mării), ajung pînă în potecă ; 
mai departe, poteca şerpuieşte ba urcînd, ba coborînd, străbă
tînd creasta colinei şi platoul ei, mergînd în jos pînă la mare. 
(Ultima oară cînd am fost aici cu Tussy n-am avut curajul 
să urc pînă la potecă). Aici poţi hoinări ore întregi, delectîn
du-te deopotrivă cu aer de munte şi de mare. Era cald ca 
vara ; un cer de un albastru pur, doar cu cîţiva norişori albi, 
transparenţi ; şi, pe neaşteptate, o ploaie rece, sky suddenly 
overcast 293).  Se vede că acestei ploi îi datorez nevralgia (în 
partea stîngă a pieptului, aproape de vechiul corpus delicti), 
care s-a agravat atît de mult luni noaptea, încît marţi, împo
triva voinţei mele, a trebuit să chem medicul. La întrebarea 
mea, old spienster 294) MacLean mi-a spus că în casa ei sînt 
chemaţi doi medici. The greatest, the mast fashionable man 
was „I. G. Sinclair Coghill, Physician to the Royal Hospital for 
Consumption" 295) . Am întrebat whether he be the old fogey 
whose coach I had had the displeasure of meeting almost 
daily before the doar of her house. Indeed 296), el era. După 
cum a reieşit, acest medic vizitează o old lady 297) , chiriaşa ci 

m) F. D. Nieuwenhuis (vezi volumul de faţă, p . . „). - Nota red. 2s2) - mohorite. - Nota trad. 
!93) - cerul s-a acopPrit brusc de nori. - Nota trad. 294) - bătrîna fecioară. - Nota trad. 295) - Cel mai mare, cel mai la modă (aici manuscrisul deteriorat) 

este „I. G. Sinclair Coghill, medic la spitalul regal pentru tuberculoşi". 
- ·  ['.;ota trad. 2J0) - dacă nu cwnva este bătrinul acela ciudat a cărui şaretă 
am avut neplăcerea s-o intilnesc aproape zilnic in faţa casei ei. Intr-a
devăr. - Nota trnd. 

ml - doamnă în virstă. - Nota trad. 
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permanentă, „with whom nothing serious it was the matter", 
but „she liked to see the doctor at least 3 times in the course 
of a week" 298) .  N-am acceptat să mă dau pe mîna lui. Al 
doilea doctor însă, pe care-l consultă ceilalţi chiriaşi ai ei, 
este, dimpotrivă, un tînăr, d-rul James M. Williamson. L-am 
chemat pe acesta ; indeed he is a nice young fellow, nothing 
priestly about him 299). De fapt, el n-a avut să-mi prescrie 
decît o loţiune pentru frecţii. (Mă simt prost din cauza acestei 
nevralgii, întrucît îmi dă o senzaţie neplăcută, mai ales cînd 
tuşesc.) De altfel, el şi-a exprimat regretul pentru v.remea 
proastă. Cît priveşte tusea, care încă la Londra începuse în 
ultima vreme să ia un caracter tot mai supărător, spasmodic, 
am ajuns să-mi fiu propriul consilier medkal, şi sper ca în 
curînd să scap de ea fără ajutorul medicului. 

Pentru ca în timpul plimbărilor în aer liber să nu depind 
prea mult de capriciile vîntului şi de schimbările de tempe
ratură, sînt din nou nevoit să port cu mine respiratorul, pen
tru case in need 300) . 

Un mare scandal a provocat aici scrisoarea apărută în 
„Standard" şi în „Globe", în care se spune că Ventnor este 
central head of typhoid fever 30l) şi că, în ultima vreme, 
cîteva victime ale acestei boli ar fi şi murit. 'În presa locală 
apar acum răspunsuri oficiale şi neoficiale la această „libel" 302). 
Lucrul cel mai comic este însă că filistinii din consiliul muni
cipal din Ventnor vor să intenteze un proces de calomnie au
torului scrisorii în legătură cu acest caz ! 

Salut. 

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. 
Drltte „Abteilung, Bd. 4, 1931 

Maurul 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

29'l) - „care nu are nimic serios", dar „căreia îi place să-l vadă 
pe doctor cel puţin de trei ori pe săptămină". - Nota trad. 

299) - Intr-adevăr, este un tinăr simpatic, care n-are nimic sa-
cerdotal in el. - Nota trad. 300) - caz de nevoie. - Nota trad. 

301) - principalul focar de febră tifoidă. - Nota trad. 302) - „calomnie". - Nota trad. 
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54 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 1 1  noiembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Am avut prilejul să-i arăt lui Tussy scrisoarea ta 303) 

chiar în aceeaşi seară ; Lenchen şi Johnny au fost dimineaţa 
la biroul lui Percy 304) ca să vadă Lord Mayors Show 305) şi 
seara ne-am întîlnit cu toţii la masă la Pumps. Johnny a fost 
foarte drăguţ, iar gîsca lui Pumps foarte bună. 

Mă bucur mult că ai găsit un doctor simpatic ; pentru un 
convalescent este totusi mai bine să aibă întotdeauna un medic 
la îndemînă, şi la ce ti-ar folosi dacă ai scrie aici pentru fie
�are fleac ? Să sperăm că acum nu te mai supără atît de rău 
tusea şi reumatismul. 

lţi trimit astăzi două numere din „Egalite", precum şi un 
număr săptămînal al lui. Din manifestul Consiliului naţional 
(din Lyon) te poţi convinge că lyonezii au rămas aceiaşi bă
dărani 91 ca !;>Î înainte. Despre evoluţia tratativelor cu capi
talistul parizian încă nici o veste 81 ; după cît se pare, nu s-a 
ajuns încă la nici o înţelegere. 

Modul necuviincios în care Dilke �ăspunde la întrebările 
incomode este într-adevăr frapant, se pare însă că tocmai 
aceasta este pe placul parveniţilor liberali care îl susţin 92. 
Par o să simtă şi ei curînd rezultatul încheierii dezbaterilor. 
Povestea din Gibraltar capătă un aspect din ce în ce mai urît ; 
nu numai poliţia, dar şi un magistrat 306), deci un judecător, 
a dispus extrădarea 78 ; guvernatorul află din ziare acest lucru 
şi nu întreprinde nimic ! Intre timp, ruşii se apropie tot mai 
mult de Persia şi Afganistan, construiesc drumuri spre 
Meshed în Persia şi de la Samarkand prin Buhara spre Ball\:h 
(Bactria din antichitate) în Afganistan, trag sfori în Turcia, 

�03) Vezi volumul de faţă, p. 108-111. - Nota rect. 
:·o ) Roshcr. - Nota red. 
305) - procesiunea primarului. - Nota trad. 
�06) în Anglia magistratul este judecător de pace, precum şi cel 

mai înalt funcţionar de poliţie. - Nota red. 



Scrisori din 1882 113 

astfel încît nici chiar protejatul lor Aleea Paşa din Rumelia 
orientală nu prea se simte în largul său, dar toate astea nu 
le observă nici marele Gladstone, nici micul Dilke. Cu sigu
ranţă că ruşii şi-au făcut nişte planuri pentru pr1măvara 
viitoare. Iar în privinţa creditului lor, cred că te-ai lămurit 
din anunţul cu privire la împrumutul prioritar acordat căii 
ferate Poti-Baku. Ei au fost nevoiţi să se ascundă în spatele 
unei societăţi, şi încă în ce condiţii ! 

Vollmar şi-a deschis în „S[ozialdemokratl" campania sa 
în apărarea lui Malon ; după tonul mieros al apologiei făcute 
în finalul articolului 93 recunoşti fără dubii influenţa lui Ma
lon. Dar ce părere ai despre panegiricul făcut de Wilhelm 307) 
lui Bennigsen în „Justice" ? Asta c prea mult chiar şi pentru 
cumsecadele Wilhelm. 

Tot astăzi îţi trimit şi legea elveţiană cu privire la regle
mentarea muncii în fabrici 84. Articolul lui Oldenburg 308) am 
să i-l comand lui Bernst[ein] cu prima ocazie. Probabil că 
B[ernstein] va mai reflecta puţin înainte de a-mi scrie ; în 
povestea din Franţa i-am demonstrat 309) cu argumente atit de 
puternice, pornind de la propriile lui premise, că concluziile 
trase de el sînt greşite, încît nu cred că va mai avea ceva 
de spus .  

O dată cu încheierea dezbaterilor, Camera comunelor a 
decăzut, ajungînd la nivelul unei Camere continentale ; avînd 
în vedere actuala-i componenţă, această poziţie este absolut 
pe măsura ei . 

Sînt foarte nerăbdător să aflu amănunte în legătură cu 
experienţa făcută de Deprez 310) la Miinchen ; nu înţeleg de
loc cum s-au putut menţine legile referitoare la calcularea 
rezistenţei electrice a firului care pînă acum au fost recu
noscute şi pe care inginerii încă le mai aplică în practică (în 
calculele lor) . Pînă acum se socotea că, atunci cînd firele sînt 
făcute din acelaşi material, rezistenţa creşte proporţional cu 
reducerea secţiunii transversale a firului. Aş vrea să pot scoate 
de la Longuet lucrările acestea. O asemenea descoperire face 
dintr-o dată posibilă folosirea întregii mase colosale a forţei 
apelor, care pînă acum se irosea. 

3o;) probabil Liebknecht. - Nota red. 
30 ) Vezi volumul de faţă, p. 1 1 1. - Nota recl. 
""· ) Vezi volumul de faţă, p. 380-382, 385-389. - Nota red. 
3•0) Vezi volumul de faţă, p. 109. - Nota red. 
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Iar acum să mă apuc de împachetarea ziarelor. Aici toată 
lumea este bine, sănătoasă. 

Al tău, 
F.E. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

55 

Marx către Engels 

la Londra 

[Ventnor] 11 noiembrie 1882 

Dear Fred, 
Iţi trimit înapoi „Proletairc" 311) .  E greu de spus cine 

este mai mare, Lafargue, care îşi varsă inspiraţiile lui de ora
col la pieptul lui Malon şi Brousse, sau aceşti doi eroi, dublă 
-constelaţie, care nu numai că mint în mod conştient, dar se 
mint şi pe ei înşişi că lumea din afară n-are nimic altceva de 
făcut decît să „ţeasă intrigi" împotriva lor, ca !;\i cum intr-a
<ievăr toată lumea ar avea cutia craniană la fel construită ca 
nobila pereche. 

Lafargue poartă stigmatul infamant al rasei negre : îi 
.lipseşte simţul ruşinii ; mă refer la ruşinea de a te face ridicol. 

Ar fi însă timpul - dacă nu ţine neapărat să ducă de 
ripă ziarul 312), dacă nu are intenţia (ceea ce este greu de 
crezut) ca ziarul să fie îngropat în urma unui proces intentat 
de guvern -, ar fi deci timpul ca Lafargue să înceteze cu 
lăudăroşenia lui puerilă în legătură cu grozăviile pe care le 
va săvîrşi el în revoluţia viitoare. De data asta şi-a furat 
singur căciula. Ingrozit, fireşte, la gîndul că vreun oarecare 

311) Vezi volumul de faţă, p. 107-108. - Nota red. 312) „Egalite". - Nota red. 
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ziar-denunţător a reprodus teribilele fragmente anarhiste, con
travenind regulamentelor poliţieneşti apărute în ziarul in
terzis „Etendard" - că, aşadar, acesta „merge mai departe" 
decît Paul Lafargue, oracolul patentat al socialismului ştiin
ţific -, speriat de o asemenea concurenţă revoluţionară, La
fargue se citează pe sine însuşi (în ultimul timp a luat prostul 
obicei nu numai de a-şi lansa în lume prorocirile, dar şi de 
a le „fixa" prin autocitare) pentru a demonstra că „Etendard" 
- deci anarhismul - n-a făcut altceva decît pur şi simplu 
să copieze înţelepciunea lui Lafargue & Co., numai că şi-a 
pus în gînd s-o traducă în fapt înainte de timp şi înainte de 
a fi coaptă. Aşa se întîmplă uneori cu oracolele : ceea ce 
consideră ele drept inspiraţie proprie este, dimpotrivă, foarte 
adesea o reminiscenţă a trecutului care le-a rămas agăţată în 
minte. Iar cele scrise de Lafargue şi „citate" de el însuşi nu 
sînt în realitate decît o reminiscenţă a unei reţete bakuniste. 
Lafargue este, de fapt, ultimul discipol al lui Bakunin care 
crede în el cu toată seriozitatea. Ar trebui să recitească pam
fletul pe care l-a scris împreună cu tine la adresa „Alian
ţei" 313) şi atunci s-ar lămuri de unde şi-a luat acesta ulti
mele muniţii. într-adevăr, a fost nevoie de multă vreme pen
tru ca el had Bakunin understood and, into the bargain has 
misunderstood him 314) . 

Longuet ca ultimul proudhonist şi Lafargue ca ultimul 
bakunist ! - que le diable les importe ! 315) . 

Astăzi e o zi minunată şi trebuie să ies la aer (nu e 
decît 1 0  1/2 dimineaţa). 

In ultima scrisoare îţi spuneam că vreau să scap de tuse 
fără ajutorul doctorului, dar d-rul Williamson mi-a atras 
atenţia d'une maniere autoritaire" 316) că aş face bine să în
ghit medicamente. Intr-adevăr, mixtura asta îmi ajută ; prin
cipalul ei component este chinina disulfurică, în rest - mor-

313) K. Marx şi F. Engels. „Alianţa democraţiei socialiste şi Aso
ciaţia Internaţională a Muncitorilor" (la această lucrare a colaborat 
P. Lafargue) (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 18, Bucureşti, 
Editura politică, 1964, p. 331-465. - Nota trad.). - Nota red. 

314) - să-l înţeleagă pe Bakunin, şi de-abia că nu l-a înţeles 
cum trebuie. - Nota trad. 

315) - să-i ia dracu' ! - Nota trad. 
318) - într-un mod foarte autoritar. - Nota trad. 
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fină, cloroform etc., care n-au lipsit nici din mixturile pe 
care le-am înghiţit pînă acum. 

Cum o mai duce Hartmann cu durerile invenţiilor ? 
Salut. 

Maurul 

Din numărul de ieri al lui „Standard" cuprinzînd darea 
<le seamă asupra dezbaterilor parlamentare ai aflat, desigur, 
-că „stimabilul" Rivers Wilson, cu durere în suflet, a jertfit 
supus pe altarul patriei funcţia de trusteeship 317), pe care 
.şi-o asumase împreună cu nobilul Lowe, alias Sherbrooke 87. 
Grea lovitură pentru Rivers Wilson ! 

Publica� 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. 
Di·itte Abteilung, Bd. 4, 1931 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

[Ventnor] 20 noiembrie 1882 

Dear Fred, 
La sfîrşitul acestei săptămtni (respectiv lunea viitoare, pe 

27 noiembrie) voi fi la mare strîmtoare. Cum trebuie să anunţ 
acest lucru cu o săptămînă înainte, iată că o fac. lnainte de 
.a pleca din Londra am plătit about 3l8) 5 I.st. parliamentary 
bookseller 319), St. King, şi about 2 I.st. lui Kolkmann (librar) 
şi, în afară de aceasta, am mai cheltuit vreo 3 I.st. pe di
verse mărunţişuri. 

s11) - custode. - Nota trad. 318) - vreo. - Nota trad. 319) - librarului de la parlament. - Nota trad. 
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Tussy şi Johnny m-au părăsit astăzi about 3 o'clock 320) , 
pe o vreme acceptabilă . 

Aştept cu îngrijorare veşti din Paris. Faptul că Lafargue, 
G11esde etc. s-au lăsat tîrîţi într-o urmărire în justiţie 94 este
de neiertat ; era şi de aşteptat ; şi toate astea numai din 
„teama" de concurenţă din partea „anarhiştilor" ! Infantilism ! 

Salut. 

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

57 

Al tău, 
K. M. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 21 noiembrie 1 882' 

Dragul meu Maur, 
Tocmai voiam să te întreb cum stai cu „rezervele" şi 

iată că astăzi a sosit scrisoarea ta 321) .  Alăturat îţi trimit un 
cec de 30 I.st., pe care îl vei încasa ca de obicei . Asta înseamnă 
că vei primi banii luni, poate chiar sîmbătă, iar dacă eşti 
dispus să sacrifici un şiling pentru o telegramă, îi vei avea 
chiar vineri . 

Alăturat îţi trimit : 1 .  un studiu matematic al lui Moore 95. 
Concluzia că the algebraic method is only the differential 
method disguised 322) se referă, bineînţeles, numai la propria 
lui metodă de construcţie geometrică, şi în această privinţă ea 
este, în general, valabilă. I-am scris că pentru tine nu contează 
deloc modul în care cineva îşi reprezintă lucrurile pe calea 
construcţiei geometrice, în această privinţă aplicarea ecuaţiei 
curbelor fiind suficientă. Mai departe, principala deosebire 
între metoda ta şi vechea metodă ar consta în faptul că la 

320) - pe la ora 3. - Nota trad. 321) Vezi volumul de faţă, p. 1 16-117. � Nota red. 322) - metoda algebrică nu este altceva decît metoda diferen
ţială deghizată. - Nota trad. 
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tine x se transformă în x' , deci se schimbă efectiv, în timp 
ce ceilalţi pornesc de la x + h, ceea ce reprezintă întotdeauna 
doar suma a două mărimi, şi nicidecum schimbarea unei mă
rimi. De aceea x al tău, chiar dacă a trecut prin x' şi s-a 
transformat apoi din nou în x iniţial, este totuşi altceva decît 
era înainte ; pe cînd dacă mai întîi îl aduni pe h cu x şi apoi 
il scazi din nou, x rămîne tot timpul constant. Or, orice re
prezentare grafică a schimbării este în mod necesar înfăţişa
rea procesului străbătut, a rezultatului, deci a mărimii de
venite constante ; linia x [şi] fragmentul ei complimentar se 
înfăţişează ca x + h, ca două fragmente ale unei linii. De 
aici rezultă că este imposibil să reprezentăm grafic modul în 
care x devine x' şi apoi se transformă din nou în x. 

Mai departe : 2.  scrisoarea lui Bernstein, primită chiar 
acum, pe care te rog să mi-o restitui. 

(A venit Pumps, cu micuţa 323), de aceea sînt nevoit să-i 
dau zor cu scrisoarea, întrucît mi-am dat seama că trebuie 
să plece la 5,30). 

Nu ştiu dacă trebuie să-l scutur pe Vollmar pentru po
vestirea lui istorică amănunţită în spiritul lui Malon 93 . Tre
cerea sub tăcere a Congresului de la Marsilia 96 este o falsi
ficare mult prea grosolană a istoriei . Dacă Bernstein nu va 
menţiona aceasta în notele la articolul final 93, va trebui să 
venim cu o rectificare. 

„Egalite" ţi-l trimil de îndată ce-l citesc. Scrisoarea 
promisă de Laf[argue] încă n-a sosit, ca de obicei. Scrisoarea 
de răspuns deschisă pe care i-a adresat-o judecătorului de 
instrucţie şi în care se erijează în profesor a fost puerilă 97. 
Oamenii aceştia se poartă în aşa fel, de parcă ar vrea cu tot 
dinadinsul să fie arestaţi. Din fericire, guvernul se clatină, 
aşa că s-ar putea ca ei să scape. 

Tussy şi Johnny au sosit ieri cu bine. 

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-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 

323) Lilian Rosher. - Nota red. 

Al tău, 
F. E.  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Marx către Engels 

la Londra 
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22 noiembrie 1882 
1 ,  St. Boniface Gardens, Ventnor 

Dear Fred, 
Am primit cecul şi îţi mulţumesc. 
Sam324) , aşa cum ţi-ai dat şi tu imediat seama, critică 

metoda analitică 95 folosită de mine, făcînd pur şi simplu 
abstracţie de ea, şi se ocupă, în schimb, de aplicarea metodei 
geometrice, despre care eu n-am spus încă nici un cuvînt. 

In acelaşi mod aş putea şi eu să ignorez dezvoltarea aşa
numitei metode diferenţiale propriu-zise, care a debutat cu 
metoda mistică a lui Newton şi Leibniz, mergînd apoi mai 
departe la metoda raţionalistă a lui d'Alembert şi Euler si 
încheind cu metoda riguros algebrică a lui Lagrange (care 
porneşte tot de la principiile fundamentale iniţiale ale lui 
Newton-Leibniz) - aş putea să ignorez toată această dezvol
tare istorică a analizei, anulînd-o prin afirmaţia că în practică 
ea n-a avut o influenţă esenţială asupra aplicării calculului 
diferenţial la geometrie, respectiv asupra reprezentării geo
metrice. 

Şi cum tocmai se iveşte soarele, deci este momentul s-o 
pornesc la plimbare, nu mă mai ocup pro nune 325) aici în 
amănunţime de matematică, voi reveni însă ulterior, cu o 
ocazie oarecare, şi pe larg la diferitele metode. 

Cele comunicate de Bernstein în legătură cu „etatizarea" 
căilor ferate în Prusia sînt foarte interesante. 

Eu nu-i împărtăşesc părerea cu privire la mărimea extra
ordinară a organizaţiei lui Malon-Brousse 98 ; analiza făcută 
de Guesde la timpul ei „numeroasei" ( ! )  delegaţii la Congre
sul de la Saint-Etienne nu a fost contestată, de altfel, nici n-ar 
fi avut vreun rost. Prima organizaţie a unui partid cu ade
vărat muncitoresc în Franţa datează de la Congresul de la 
Marsilia 96 ; Malon se găsea pe atunci în Elveţia, Brousse 

324) Samuel Moore. - Nota red. 
325) - deocamdată. - Nota trad. 
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was nowhere 326), iar „Proletaire" - împreună cu sindicatele 
lui - s-a situat pe o poziţie negativă. 

Dobitocul ăsta de Amos - purtătorul de cuvînt al func
ţionarilor englezi din Egipt - a înrăutăţit infinit situaţia 
clienţilor săi, oferindu-i lui Keay, autorul pamfletului „Spoil
ing the Egyptians", prilejul pentru „A Rejoinder" 327) în 
„,Contemporary Review" 99. Într-adevăr, Keay i-a afundat şi 
mai adînc în noroi pe Rivers Wilson, Rowsell şi Goschen, 
iar o dată cu ei, şi guvernul englez. 

Salut. 

Maurul 

Publicat pentru prima oară. 
In : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. M<irx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 22 noiembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Ai primit, probabil, scrisoarea mea de ieri împreună cu 

cecul de 30 1.st. 
Hartmann a fost duminică seară la mine, într-o stare de 

€xtremă febră inovatoare. De vineri, după cum spune el, ce
lula lui este în funcţiune şi pune în mişcare un galvanometru 
cu o puternică rezistenţă, care la început a arătat peste 50° , 
1ar acum arată constant 46 ° . Nu trei, ci şase luni pînă la un 
an celula lui va funcţiona în mod regulat, fără a necesita 
intervenţii. Cumpărătorilor însă n-a vrut s-o . arate, întrucît 
încă nu i-au fost brevetate îmbunătăţirile aduse. Pentru 
aceasta mi se cerea din nou să intervin. Am refuzat catego
ric, i-am propus să aranjez totul prin Percy 328) - o treabă 

326) - era nu se ştie unde. - Nota trad. s21i - „O ripostă". - Nota trad. 
328) Rosher. - Nota red. 
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foarte simplă şi uşor de realizat (ceea ce s-a şi făcut) - şi 
l-am sfătuit ca pe viitor să ofere cumpărătorilor lui englezi 
marfa pe care le-a vîndut-o, şi nu alta, mai bună sau mai 
rea. Că sfatul meu va ajuta la ceva, mă îndoiesc. Individul 
lucrează ca un fanatic ; munca şi fanatismul îl epuizează, 
doarme numai între 3 şi 5 dimineaţa şi arată foarte rău, în 
schimb este extrem de bine îmbrăcat, de fiecare dată apare 
într-un alt costum. Printre noile îmbunătăţiri lansate de el 
sînt următoarele : pentru a preveni dizolvarea potasei caustice 
KOH a celulei, din pricina bioxidului de carbon din aer, şi 
a împiedica transformarea ei în carbonat de potasiu, el a 
turnat ulei în soluţie şi n-a putut înţelege - după cum rela
tează Percy - de ce nu şi-a atins scopul ; grăsimea şi alca
liile au format mai degrabă ceva care semăna cu săpunul şi, 
în realitate, era chiar săpun ! 

De curînd mi-am procurat, în sfirşit, second hand 329), un 
exemplar legat din "Istoricii antichităţii germane", ediţie 
completă, şi ghici din a cui bibliotecă scoasă în vînzare ? - a 
d-rului Strousberg ! Aici am găsit în cartea lui Plutarh „Ma
rius" un pasaj care, confruntat cu Cezar şi Tacit 330), lămu
reşte toate relaţiile agrare. Cimbrii „au migrat, dar nu din
tr-o dată şi nu în marş neîntrerupt, ci în anotimpul frumos 
înaintau an de an tot mai departe şi, în felul acesta, într-o 
perioadă îndelungată, luptîndu-se şi războindu-se, au străbă
tut tot uscatul" 100• Acest pasaj, comparat cu descrierea pe 
care 70 de ani mai tîrziu Cezar o face modului în care suevii 
treceau în fiecare an la cultivarea altor ogoare, ne înfăţişează 
tabloul vieţii nomade a germanilor ; acolo unde îşi petreceau 
iarna, primăvara semănau, iar după recoltare porneau mai 
departe, pînă cînd iarna îi silea să se oprească. Faptul că, 
de regulă, vara ei lucrau pămîntul (dacă nu se ţineau, în 
-schimb, de jafuri) este, desigur, foarte plauzibil pentru nişte 
-oameni care au adus cu ei din Asia agricultura. La cimbri 
mai întîlnim procesul migraţiei, în timpul lui Cezar - sfîr
şi tul lui, Rinul devenind o graniţă de netrecut. Amîndouă aceste 
pasaje explică de ce spune C[ezar] 101 : „privati ac separati 
agri apud eos nihil est" 331) ; viaţa nomadă nu permitea decit 

s20) - la mina a doua. - Nota trad. 
330) Cezar. „Commentarii de bell6 Gallico" ; Tacit. „Despre origi

nea şi ţara germanilor", Bucureşti, Editura ştiinţifică, 1957. - Nota red. 331) - „la ei nu există ogoare particulare şi separate". - Nota 
trad. 
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cultivarea în comun a ogoarelor, pe baza organizării gentilice„ 
delimitarea unor parcele separate ar fi fost absurdă. Progresul 
- respectiv regresul - în direcţia cultivării individuale a 
pămîntului, în condiţiile existenţei proprietăţii comune, se 
intilneşte mai tîrziu la Tacit. 

Tussy mi-a transmis pentru tine diferite ziare, la care 
adaug un număr din „Egalite". Insolenţa lui „Egalite" pare 
să impună, într-adevăr, procuraturii ; adresele continuă să fie 
scrise de mina lui Laf argue. 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels und K. Marx'\ Bd. ilV, 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
în : Marx-Engels. Gesamtausgabe. 
Dritte Abteilung, Bd. 4, 1931 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 23 noiembrie 188Z 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea lui Laf[argue] , pe care tre

buie să mi-o înapoiezi, întrucît am primit-o abia azi-dimi
neaţă . Prin urmare, peste cîteva zile va trebui să intre la 
închisoare. Sînt nişte smintiţi incurabili. Dacă Gu�sde şi 
Laf[argue] vor fi închişi la Montluc;on, situaţia ziarului 332) 
va fi destul de compromisă. Guvernul nu îndrăzneşte să-i ju
dece la Paris, dar să-i facă inofensivi aşa, pe tăcute, unul cîte 
unul, în provincie - asta îşi poate permite. Atîta timp cît 
ziarul nu era temeinic pus pe picioare, ei nu trebuiau să 
ofere nici un pretext pentru a fi  arestaţi, numai că, în loc să. 

332) „Egalite". - Nota red. 



Scrisori din 1882 123 

procedeze astfel, ei s-au lansat în tot felul de stupizenii 
bakuniste. 

L-am rugat pe Laf[argue] să-mi dea uneie informaţii in 
legătură cu forţa relativă a celor două partide, precum şi cu 
istoria Maret-Godard 102• Răspunsul lui îl vezi. Este evident că 
tocmai acestor chambres syndicales 333) le-au sacrificat Malon 
& Co. programul şi tot trecutul mişcării, începînd de la 
Congresul de la Marsilia 96. Aşadar, aparenta forţă a lui Malon 
este, în realitate, slăbiciunea lui. Dacă nivelul programului 
său coboară la nivelul celor mai obişnuite trade-unionuri, nu 
este, desigur, nici o problemă să-ţi asiguri „un public nu
meros" .  

Electricităţii îi datorez u n  mic triumf. Cred că îţi mai 
aminteşti de raţionamentele mele cu privire la disputa dintre 
Descartes şi Leibniz în legătură cu mv şi mv2 ca măsură a 
mişcării 103 ; ele se reduceau la aceea că mv reprezintă mă
sura miscării mecanice în transmiterea miscării mecanice ca 

atare, î� timp ce nzv2 
este măsura ei în con�iţiile schimbării 

2 
formei de mişcare, măsură în care ea se transformă în căldură, 
electricitate etc. 1n electricitate, atîta timp cît problema era 
rezolvată numai de fizicieni în laborator, ca măsură a forţei 
electromotoare, considerată reprezentanta energiei electrice, 
era recunoscut voltul ( E) - produsul intensităţii curentului 
(amperul, C) şi al rezistenţei (ohmul, R) 

E = C X R 

Acest lucru este şi el valabil atîta timp cît energia elec
trică nu se transformă, cînd este transmisă, într-o altă formă 
a mişcării. Dar iată că Siemens, in cuvi:ntarea lui de preşedinte 
la ultima şedinţă a Asociaţiei britanice 67, a propus, în plus, 
<> nouă unitate - watul (să-i zicem W), care trebuie să ex
prime energia reală a curentului electric (adică spre deosebire 
<le celelalte forme ale mişcării denumite vulgo 334) - energie) 
şi care se măsoară : volt X amper, W = E X C. 

Dar W = E X C = C X R X C = C2 R. 

Rezistenţa reprezintă în electricitate acelaşi lucru pe ca
:re-1 reprezintă în mişcarea mecanică masa. Rezultă, aşadar, 
că atît în mişcarea electrică, cît şi în cea mecanică forma de 

333) - camere sindicale. - Nota trad. 
334) - în vorbirea populară. - Nota trad. 
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manifestare, ce poate fi măsurată cantitativ, a acestei mişcar1 
- într-un caz viteza, într-altul intensitatea curentului - ac
ţionează la simpla transmitere, fără schimbarea formei, ca 
simplu factor la puterea întîi ; dimpotrivă, la transmiterea 
cu schimbarea formei - ca factor Za pătrat. Prin urmare, 
aceasta este o lege generală naturală a mişcării, pe care eu 
am formulat-o primul. Dar acum trebuie să termin repede 
cu dialectica naturii 103. 

Acasă la tine totul e în regulă, dar berea este pretutin
deni proastă, numai cea germană care se găseşte în West End 
este bună. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Der Briefwechsel zwischen 
F. Engels Wld K. Marx", Bd. IV , 
Stuttgart, 1913 ; în întregime 
in : Marx-Engels. Gesamtausgnbe. 
Dritte AbteilWlg, Bd. '4, 1931 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba. germană 

Marx către Engels 

la Londra 

[Ventnor] 27 noiembrie 1882' 
Dear Fred, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea lui Lafargue. Iritarea mea 

provocată de prostiile lui L[afargue] şi Guesde mi-am văr
sat-o anticipat în rîndurile către tine 335) şi astfel am decon
tat-o. E de neînţeles cum se poate ca, aflat în fruntea unei 
mişcări, să rişti totul într-un mod atît de uşuratic - atît 
de stupid, ca să spunem lucrurilor pe nume - pour le roi 
de Prusse 336) ! Articolul lui L[afargue] despre ministerul de 
finanţe vrăjit a fost foarte reuşit 104. 

m) Vezi volumul de faţă, p. 114-116. - Nota red. 
336) Literal : pentru regele Prusiei ; în sens figurat : absolut gra

tuit. - Nota trad. 
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în ceea ce priveşte ,.,sindicatele" pariziene, din relatările 
unor oameni obiectivi de la Paris (în timpul cît eu mă aflam 
la Argenteuil 105) m-am convins că aceste sindicate se prezintă, 
dacă se poate, chiar mult mai prost decît trade-unionurile 
londoneze. 

Confirmarea rolului pe care-l joacă pătratul în transmi
terea energiei cu schimbarea formei acesteia din urmă este 
excelentă - te felicit 337) . 

Salut. 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 30 noiembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea primită astăzi de la Bebel. 

Factorul „mistic", pe care dintr-o dată el nu şi l-a putut 
explica şi care i-a putut scăpa de legea excepţională împotriva 
socialiştilor 1°6, este, bineînţeles, izbucnirea crizei în Rusia 338). 
Este foarte ciudat cum de toţi aceşti oameni nu se pot obişnui 
cu ideea că impulsul trebuie să vină de acolo. Şi eu doar i-am 
explicat în repetate rînduri acest lucru. Speranţele lui într-o 
nouă criză mare mi se par premature ; este posibilă o criză 
intermediară ca cea din °1 842, cu care prilej cel mai mult 
ar avea de suferit ţara cea mai înapoiată sub raport indus
trial - Germania, care ar fi nevoită să se mulţumească cu 
resturile cererii pe piaţa mondială. 

337) Vezi volumul de faţă, p. 122-123. - Nota red. 
33B) Vezi volumul de faţă, p. 410. - Nota red. 
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La Montlw;on, imediat după primul interogatoriu ,  Guesde 
a şi fost eliberat şi nici Bazin, nici Laf[argue] nu sînt ares
taţi ; dimpotrivă, Bazin a publicat în „f:g[alite]" o scrisoare 
către comisarul de poliţie din circumscripţia sa, în care pro
testează împotriva faptului că în jurul casei sale mişună co
poii şi îl anunţă cînd poate fi arestat de la domiciliu. Oame
nii ăştia au mai mult noroc decît minte. Nu voi putea citi 
„f:g[alite]" decît după plecarea poştei, la 5,30, şi de aceea 
tu îl vei primi mîine cu a doua poştă (două numere). 

Am primit de la anticar : „ Vom Entstehen und Unter
gange der polnischen Konstitution vom 3. Mai 1791",  1793, 
fără indicarea locului editării 1o7, Este cartea pe care tu ai 
amintit-o atît de des şi în care sînt descrise pe larg ticălo
şiile săvîrşite de Fr[iedrich] W[ilhelm] al II-lea faţă de polo
nezi. Costă nici mai mult, nici mai puţin decît o marcă ! 

Bateria lui Hartmann pentru aprinderea a 6 becuri cu 
incandescenţă Swan trebuie să fie gata mîine. Dacă treaba 
reuşeşte, adică dacă se va obţine c<mstanţa luminii pe �n 
timp mai lung, deci dacă va fi efectiv demonstrată constanţa 
intensităţii curentului, bateria va fi imediat expusă în public 
şi se „va constitui" o societate pentru exploatarea ei . H[art
mann] va prezenta diferite exponate şi la Palatul de cris
tal ios, unde în curînd se va deschide o nouă expoziţie de
electricitate. El şi bancherul pe care i l-a găs1t Percy 339) sînt 
foarte entuziasmaţi de invenţie. 

Aici totul e în ordine. 

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 

339) Rosher. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 
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Marx către Engels 

la Londra 

[Ventnor] 4 decembrie 1882 

Dear Fred, 
Iţi trimit alăturat scrisoarea lui Bebel 106, care m-a in

teresat foarte mult. Nu cred în izbucnirea iminentă a unei 
crize industriale. 

In noiembrie vremea a fost în general frumoasă, deşi 
foarte schimbătoare. Primele zile ale lui decembrie au adus 
geruri asµre care alternează cu dezgheţ şi zloată. Astăzi este 
o vreme minunată, numai că eu sînt condamnat la arest în 
cameră. Răguşeala din ultimele zile (sigur nu din pricina 
conversaţiilor) şi senzaţia neplăcută în gît, agravarea tusei şi 
somnul insuficient, în ciuda plimbărilor frecvente, lungi şi 
regulate, m-au obligat să chem din nou doctorul. De domnii 
ăştia nu scapi atît de uşor ! Nu este vorba decît de un catar 
al faringelui, el este însă de părere, că trebuie să stau în casă 
pînă cînd trece inflamaţia. In afară de un medicament uşor 
pe care trebuie să-l înghit, mi-a prescris să aspir aburi de 
benzoe (în care mai este amestecat ceva, cred că un fel de 
cloroform) . Astăzi din nou m-a auscultat şi m-a ciocănit, a 
treia oară de la sosirea mea aici, şi a găsit că în rest totu] 
e în regulă. Va mai trece din nou, peste cîteva zile, pentru 
a vedea dacă poate să-mi ridice arestul la domiciliu. 

Demn de remarcat este faptul că toţi cei trei care s-au 
pronunţat l'un contre l'autre 340) în „Plebe" în legătură cu 
teoria valorii formulată de mine - Laveleye, Cafiero şi Can
<lelari - bat cîmpii 109• Dar dacă judecăm după citatul despre 
teoria mea asupra valorii pe care-l dă cu acest prilej Can
<lelari din ,.Histoire critique de l'econom[ie] polit{ique]" a lui 
Malon, constatăm că Malon îi întrece, totuşi, efectiv în pla
titudine pe toţi ac�ti trei superficiali. 

340) - unul contra celuilalt. - Nota trad. 
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I hope that all right in. 41 341), Maitland Park Road 342). 
Aşteptam cîteva rînduri de acolo, dar ştiu că poor Tussy 
overworked 343) 

Salut. 

Maurul 

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

Origmalul în limba germană 
Tradus dir. limba germană 

64 

Marx către Engels 

la Londra 344) 

[Ştampila poştei : 
Ventnor, 8 decembrie 1882} 

Iţi trimit concomitent înapoi „Proletaire" pe care l-am 
primit astăzi şi care conţine darea de seamă despre Shipton 
& Co. 110 (pe aceştia, de altfel, Lafargue i-a lăudat foarte mult 
chiar în „Egalite" pentru colecta făcută în folosul unei French 
„strike" 345). Aşa se întîmplă cînd orice stimulent întîmplător 
îl întoarce imediat într-o direcţie „predestinată"). 

Numărul din „Proletaire" pe care mi l-ai trimis din 
greşeală şi pe care în ultima ta carte poştală, primită astăzi, 
îmi ceri să ţi-l restitui n-a ajuns încă aici . Or, ar fi trebuit 
să sosească ieri sau astăzi, sau, în cel mai rău caz, în cursul 
acestei săptămîni, dar quod non 346) ; poate s-a pierdut la 
poştă ? 

Ziarul „Sozialdemokrat" ar trebui să-şi procure material 
(amănunţit) despre felul cum sînt trataţi muncitorii în minele 

341) Sper că totul este în regulă la nr. 41. - Nota red. 
342) Adresa locuinţei lui Marx la Londra. - Nota red. 
343) - biata Tussy este supraaglomerată cu treburi. - Nota trad. 
344) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
3�5) - "greve" franceze. - Nota trad. 
34B) - acest lucru nu s-a intîmplat. - Nota trad. 
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de stat din Prusia etc. pentru caracterizarea socialismului de 
stat al lui Wagener-Bismarck. 

Salut. 

Maurul 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

F. Engels, Esquire, 1 22, Regent's Park Road, Lon
don, N.W. 

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

65 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ventnor 
Londra, 8 decembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Istoria cu ,,Prol[etaire]" este următoarea : de curînd, cînd 

ţi-am trimis un pachet cu numere din „Egalite" şi „Koln[ische] 
Z[ei]t[un]g", aveam intenţia să-ţi trimit şi numărul din 
„Prol[ etaire ]" cu privire la trade-unionuri şi am fost convins 
că l-am pus în pachet. In timp ce pregăteam pachetul mai era 
cineva în cameră şi m-am cam grăbit. Cum a doua zi am des
coperit la mine numărul din „Prol[etaire]", despre trade-unio
nuri, dar n-am găsit celălalt număr, cu porcăriile de la Saint
Etienne 111, am crezut că ţi-am trimis a doua oară acest număr. 
Căutînd astăzi din nou, la lumina zilei, l-am descoperit, şi 
încă în plicul în care mi l-ai înapoiat tu ; de fapt, din cauza 
aceasta nici nu-l găseam. 

Din cartea ta poştală către Tussy văd că încă mai eşti 
consemnat la domiciliu - de altfel, pe o asemenea ninsoare, 
cînd pămîntul e îmbibat de apa provenită din topirea zăpezii, 
asta este, în orice caz, lucrul cel mai bun ; curînd însă va fi, 
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probabil, mai bine (nu în sensul de „cel mai bine", ci în sensul 
de o vreme mai bună decît cea de acum). Tu trebuie să te 
aştepţi, în această primă iarnă petrecută la nord după ce ai 
avut pleurită, la unele mici afecţiuni ale organelor respira
torii, pe care numai cura din vara viitoare le va lecui definitiv. 

Pentru a mă lămuri, în sfîrşit, pe deplin în privinţa pa
ralelei dintre germanii lui Tacit 3 17) şi pieile roşii din America, 
am făcut mici extrase din volumul întîi al lui Bancroft 348) al 
tău. Asemănarea este, într-adevăr, cu atît mai uluitoare, cu 
cît modul de producţie este total diferit - aici pescuit şi 
vînătoare, fără creşterea vitelor şi agricultură, dincolo creş
terea vitelor, nomadă, care cedează locul agriculturii .  Aceasta 
dovedeşte tocmai că, pe treapta respectivă, modul de pro
ducţie joacă un rol mai puţin hotărîtor decît gradul de des
compunere a vechii legături de sînge şi a vechii comunităţi 
reciproce a sexelor în cadrul triburilor. Altminteri, tlinkiţii 
din fosta Americă rusească n-ar fi putut fi o adevărată copie 
a germanilor şi, poate, într-o măsură mai mare decît iro
chezii tăi 112• O altă enigmă dezlegată acolo este felul în 
care împovărarea femeilor cu cea mai mare parte din munci 
se împacă de minune cu un mare respect faţă de femei. Mai 
departe am găsit confirmarea ipotezei mele că jus primae 
noctis 349), constatat în Europa mai întîi la celţi şi slavi, este 
o rămă5iţă a vechii comunităţi sexuale : la două triburi si
tuate la mare distanţă unul de celălalt şi diferite ca origine, 
acest drept revine şamanilor, ca reprezentanţi ai tribului. Am 
învăţat foarte multe din această carte şi, în privinţa germa
nilor, deocamdată îmi ajunge. Mexicul şi Peru va trebui să 
mi le rezerv pentru mai tîrziu. Pe Bancr[oft] l-am înapoiat, 
dar în schimb am luat celelalte lucrări ale lui Maurer, care 
deci sînt acum toate la mine 113 . Trebuie să le parcurg pentru 
nota mea de încheiere la "Marcă" 350), care a ieşit destul de 
lungă şi care nici acum nu-mi place, deşi am rescris-o de 
două-trei ori. Dar nu este chiar aşa de uşor ca în 8-10 pa
gini să rezumi apariţia, înflorirea şi decăderea mărcii. Dacă 

347) Tacit. „Despre originea şi ţara germanilor". - Nota red. 
348) Hubert Howe Bancroft. „The native races of the pacific sta

tes of North America", vol. 1,  Leipzig, 1875. - Nota red. 
349) - dreptul primei nopţi. - Nota trad. 
350) F. Engels. „Marca" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, 

Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 339-367. - Nota trad.) - Nota red.. 
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îmi va mai rămîne timp, ţi-o voi trimite ca să-ţi aflu părerea. 
In ce mă priveşte, abia aştept să scap de pacostea asta şi să 
mă ocup din nou de ştiinţele naturii 114. 

E interesant cum a apărut, după cum o arată aşa-zisele 
popoare primitive, 1deea de sfinţenie. Iniţial sfînt era ceea 
ce preluasem din lumea animală - elementul bestial ; faţă de 
aeesta, „normele omeneşti" erau considerate o mîrşăvie, aşa 
cum sînt ele considerat.e în Evanghelie în comparaţie cu le
gile divine. 

Ieri urma ca Hartmann să termine instalarea bateriei lui 
pentru alimentarea a 6 lămpi Swan (lămpi cu incandescenţă 
cu o putere de iluminare de 6 lumînări fiecare), dar nu ştiu 
dacă a reuşit. 

Ii voi atrage atenţia lui Bernst[ein] asupra Saarbri.icken
ului, am mai făcut acest lucru. In condiţiile legii excepţio
nale împotriva socialiştilor 106 însă, va fi greu de obţinut ma
terial acolo. Incă dinainte s-a făcut totul pentru ca acest ţi
nut să fie menţinut curat. 

„:Eg[alite]" va sosi cu poşta următoare. Laf[argue] este tot 
în libertate, văd din adresa scrisă chiar de el. 

In legătură cu delegaţi<\ trade-unionurilor 110 : „cînd la 
mitingul posibiliştilor francezii au cîntat în cinstea lor „Mar
silieza", onorabilul Shipton şi consorţii au socotit că trebuie 
să se revanşeze şi au intonat la unison "God save the 
Queen !" 351) .  Asta potrivit lui „Koln[ische] Z[ei]t[un]g", pe 
care l-am trimis Laurei. 

Aşadar, îţi urez ameliorarea atît a faringelui tău, cît şi 
a vremii .  

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 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

351) - „Dumnezeu s-o ocrotească pe regină !" (imnul naţional en
glez). - Nota trnd. 
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66 

Engels către Marx 1 1 5  

la Ventnor 

[Londra, 13 decembrie 1882] 

Tocmai am primit prezenta la 9,20 seara. După ce se va 
prezenta în faţa judecătorului la Montlw;on, Paul 352) va fi, 
bineînţeles, imediat pus în libertate. Deocamdată voi trimite 
chiar mîine L[aurei] the needful 353) . La nr. 41 ,  Maitland 
Park 354) , all right 355). 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului 
în : F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance" vol. I, Paris, 1956 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 15 decembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Alăturat - anexa despre „Marcă" 356) . Fii, te rog, bun şi 

înapoiază-mi-o duminică, pentru ca luni s-o pot revedea, azi 
n-am reuşit să termin revizia finală. 

Punctul de vedere prezentat aici cu privire la situaţia 
ţăranilor în evul mediu şi apariţia celei de-a doua iobăgii, 
începînd de la jumătatea secolului al XV-lea, mi se pare, în 
linii mari, inatacabil. Am recitit în toate lucrările lui Mau-

352) Lafargue. - Nota red. 
353) - cele necesare. - Nota trad. 
354) Adresa lui Marx la Londra. - Nota red. 
au) - totul e în ordine. - Nota trad. 
356) F. Engels. „Marca". - Nota red. 
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rer 113 toate pasajele pe această temă şi găsesc în ele aproape 
toate tezele mele, şi încă argumentate, pentru ca alături să 
figureze exact contrarul, numai că fie neargumentat, fie ra
portat la perioade despre care nu este vorba aici . !ndeosebi, 
este cazul pasajelor despre pămînturile senioriale, volumul 4, 
încheierea. Aceste contradicţii apar la M[aurer] : 1) datorită 
obiceiului de a îngrămădi, unul lîngă altul şi de-a valma, do
vezi şi exemple din toate epocile, 2) datorită unei rămăşiţe 
de parţialitate juridică, care-l stinghereşte ori de cîte ori 
este vorba de înţelegerea unei dezvoltări, 3) datorită faptului 
că ia prea puţin în consideraţie violenţa şi rolul ei, 4) da
torită prejudecăţii luminate că, din timpul întunecatului ev 
mediu, trebuia, totuşi, să aibă loc un permanent progres spre 
bine ; aceasta îl împiedică nu numai să vadă caracterul anta
gonist al adevăratului progres, dar şi cazurile izolate de 
regres. 

O să vezi şi tu că lucrarea nu se prezintă nicidecum ca 
un tot unitar, ci este o adevărată cîrpăceală . Prima variantă 
a fost realizată unitar, dar, din păcate, greşit. Materialul nu 
mi l-am putut însuşi decît treptat şi de aceea am făcut at:
tea modificări. 

De altfel, reintroducerea generală a iobăgiei a fost una 
din cauzele care au împiedicat ridicarea industriei în Germania 
în secolele al XVII-lea şi al XVIII-lea. In primul rînd, di · 
viziunea muncii inversă în sistemul breslelor este contrarul 
celei întîlnite în manufactură : în loc ca munca să se îm
partă în cadrul atelierului, ea se împărţea între bresle .  Aici, 
în Anglia, avem de-a face cu strămutarea industriei la sate, 
unde nu existau bresle. In Germania, acest lucru nu a fost 
posibil din cauza transformării în iobagi a locuitorilor de 1.:
sate şi a locuitorilor din tîrguri care se ocupau cu agricul
tura. Dar din această pricină au pierit pînă la urmă şi bres
lele, de îndată ce a apărut concurenţa manufacturii străine. 
Am făcut abstractie aici de ceilalti factori care au contribuit 
la frînarea dezvoltării manufacturli germane. 

Astăzi, din nou toată ziua a fost ceaţă şi am stat cu lampa 
de gaz. Bateria lui Hartmann nu este, probabil, bună pentru 
iluminat, cel mult pentru telegraf etc. Despre toate acestea 
îţi voi scrie mai amănunţit de îndată ce lucrurile vor fi de
finitiv lămurite. 



Multă sănătate ; sper că în curînd vei avea vreme bună 
ca să poţi ieşi din casă. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Der Brieîwechsel zwischen 
F. Engcls und K. Marx", Bd. IV, 
Stuttgart, 1913 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 16 decembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Ieri am fost întrerupt, continui astăzi. Ţi-ai dat seama, 

desigur, în ce grabă am expediat scrisoarea. - Pumps şi 
baby 357) m-au stînjenit tot timpul, mai întîi cînd am corec
tac manuscrisul 358), apoi cînd am scris scrisoarea. Cel mai 
mult mă frămînt din cauza punctului în legătură cu dispa
riţia aproape completă - de drept sau de fapt - a iobăgiei 
în secolele al XIII-lea şi al XIV-lea, pentru că mai înainte 
tu îţi exprimaseşi o părere oarecum diferită în această pro
blemă. Pentru teritoriile situate la răsărit de Elba libertatea 
ţăranilor germani a fost stabilită ferm în urma colonizării ; 
pentru Scbleswig-Holstein, Maurer 359) admite că în acea vreme 
„toţi" ţăranii şi-au recăpătat libertatea (poate ceva mai tîrziu 
decît în secolul al XIV-lea.) Şi în ceea ce priveşte Germania 
de sud el admite că tocmai în acele timpuri ţăranii depen
denţi erau cel mai bine trataţi . Acelaşi lucru - mai mult 
sau mai puţin - în Saxonia Inferioară (de pildă, noii „meier" 
sînt de fapt embaticari) . El obiectează numai împotriva con-

357) Lilian Rosher. - Nota red. a:;s) F. Engels. „Marca". - Nota red. 
359) G. L. Maurer. „Geschichte der Fronhofe, der Bauernhofe und 

der Hofverfassung in Deutschland.'' - Nota red. 
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cepţiei lui Kindlinger 360), care pretinde că iobăgia q, ,  apărut 
abia în secolul al XVI-lea. Că de atunci a renăscut mereu, 
că a apărut într-o nouă ediţie, mi se pare indiscutal;>iL �1eit
zen 361) citează datele la care pentru prima oară se vorbeşte 
din nou despre iobagi în Prusia orientală, Brandenburg, Si
lezia : la jumătatea secolului al XVI-lea ; aceeaşi indicaţie 
găsim la Hanssen 362) cu privire la Schleswig-Holstein, Maurer 
are dreptate cînd o numeşte pe aceasta o iobăgie mai blîndă, 
comparînd-o cu iobăgia din secolele IX-XI, care era, . de fapt, 
o continuare a sclavagismului vechi german ; el are, de ase
menea, dreptate dacă avem în vedere drepturile asupra io
bagilor de care se bucura încă seniorul, în virtl\tea codurilor 
de legi din secolul al XIII-lea şi de mai tîrziu. Dar dacă ni� 
gîndim la situaţia de fapt a ţăranilor în secolele al XIII-I�: 
şi al XIV-lea, iar în Germania de nord chiar şi în secolt: l 
al XV-lea, noua iobăgie era anything but 363) o atenuare nu. 
Şi, îndeosebi după războiul de treizeci de ani ! 116 Semnifica
tiv este şi faptul că în vreme ce în evul mediu existau nu
meroase grade de aservire şi de iobăgie, încît chiar şi Sach
sem,piegel 117 renunţă să mai vorbească despre dreptul io
bagilor, după războiul de treizeci de ani lucrurile se simpli
fică uluitor. In sfîrşit, îţi aştept cu nerăbdare opiniile. 

Tot din cauză că am fost stînjenit de Pumps, n-am lipit 
în locul unde este vorba despre proprietatea în obşte la ruşi, 
o notă în care să arăt că această comunicare îţi aparţine. 

Alăturat - scrisoarea bătrînului Becker ; uin fericire, 
am putut răspunde imediat aluziei lui delicate si i-am tri
mis 5 lire, întrucît tocmai vîndusem nişte acţiuni Şi încasasem 
banii în aceeaşi zi. 

O dată cu aceasta îti trimit două numere din „:8ga1[iti ]" ,  
sper că vor ajunge mîi�e ; din ele vei vedea că Laf[argueJ 
a fost imediat pus în libertate şi ieri seara era aşteptat la 
Paris. 

Bateria lui Hart[mann] : cît timp a pus numai galvano
metrul, la care rezistenţa o constituie o sîrmă foarte lungă, 
deci forţa electromecanică se consumă numai treptat, totul a 

360) Niklas Kindlinger. „Geschichte der Deutschen Hi:irigkeit ins
besondere der sogenannten Leibeigenschaft". - Nota red. 

361) August Meitzen. „Der Boden und die Landwirthschaftlichen 
Verhiiltnisse des Preussischen Staates". - Nota red. 

362) Georg Hanssen. „Die Aufhebung der Leibeigenschaft und die 
Umgestaltung der gutsherrlich-bauerlichen VerhaltniSSf' uberhaupt in 
den Herzogthumern Schlesswig und Holstein. - Nota red. . 

a63) - orice numai .  - Nota tracl. 
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mers bine. par de îndată ce a pus lampa, unde rezistenţa este 
concentrată într-un singur punct, într-o sirmă incandescentă 
scurtă şi subţire, totul s-a terminat ; hidrogenul a polarizat 
imediat electrozii de argint şi curentul slab n-a făcut decît 
să înroşească uşor sîrma incandescentă. Acum are iar capul 
plin de tot felul de planuri noi, dar totul dovedeşte că el 
caută tlificultatea în alt loc decît trebuie. Se pune însă în
trebarea dacă domnii care-l finanţează vor mai fi dispuşi 
să-i suporte în continuare experienţele. 

Crezi că ai putea să te îngrijeşti aco�o de închirierea a 
două paturi în prima săptămînă din ianuarie pentru mine 
şi Schorl(emmer] ? Nu ne-ar displace deloc să facem o esca
padă acolo, dacă între timp nu intervine nimic. Numai că 
oricînd poate interveni ceva, avînd în vedere reumatismul etc. 
lui Sch[orlemmer]. Totuşi, dacă am şti că poţi să ne găz
duieşti la tine sau prin vecini, precum şi cu cît înainte tre
buie să-ţi anunţăm cu exactitatE: sosirea noastră, ne-am putea 
aranja într-un fel. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
rn : „Der Bricfwechsel zwischen 
1''. Engels und K. Marx", Bd. IV, 
::.Lutigart, 1913 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Dear Fred, 

69 

Marx către Engels 

la Londra 

(Ventnor] 18 decembrie 1882 

I ţi înapoiez manuscrisul 364) ; foarte bun ! 
Chiar acum a fost doctorul din nou aici 365) ; n-aş putea 

spune că observ vreo ameliorare, mai degrabă din contră. 

�64) F. Engels. - „Marca". - Nota red. 
3G5) James M. Williamson. - Jliota red. 
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Afară nu e frig, dar vremea e ploioasă şi umedă şi doctorul 
susţine că nu-mi poate permite să ies din casă pînă cînd nu 
va fi o zi frumoasă ; altminteri nu-şi asumă nici o răspundere. 

Au diable ! Il faut patienter ! 366) 
Salut. 

Maurul 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

70 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 19 decembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Ieri la ora 5 seara am primit scrisoarea ta, astăzi di

mineaţă - manuscrisul 367). Părerea ta este foarte măguli
toare, eu însă n-o pot împărtăşi, cel puţin în ceea ce priveşte 
forma. Astăzi fiind o zi frumoasă, caldă, cred că ai fost 
scutit, în sfîrşit, pentru cîteva ore de arestul la domiciliu. 
Aici, e drept, după ora unu ceaţa devine din nou din ce în 
ce mai deasă şi uneori se face întuneric ca noaptea. 

Povestea cu Podolinski 11s mi-o imaginez astfel. Adevă
rata lui descoperire constă în aceea că munca omenească este 
capabilă să menţină energia solară la suprafaţa pămîntului şi 
s-o facă să acţioneze mai mult timp decît în cazul în care 
n-ar fi această muncă. Toate consecinţele economice deduse 
de el de aici sînt greşite. Nu am la dispoziţie materialul 
acesta, dar l-am citit nu de mult în limba italiană în „Plebe" . 
Problema : cum se poate ca o anumită cantitate de ener-

366) La dracu ! Trebuie să am răbdare ! .  - Nota trad. 
ae7J F. Engels. „Marca". - Nota red. 
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gie, cuprinsă într-o anumită cantitate de alimente, să se 
transforme prin intermediul muncii într-o cantitate de ener
gie mai mare decît ea însăşi eu o rezolv astfel : să presupu
nem că mijloacele de subzistenţă necesare zilnic omului re
prezintă o cantitate de energie exprimată prin 10 OOO c (ca
lorii). Aceste 10 OOO c vor rămîne în vecii vecilor egale cu 
10  OOO c şi, în practică, la transformarea în alte forme de ener
gie pierd, după cum se ştie, din pricina frecării etc., o anu
mită parte, care nu poate fi transformată în energie utilă. 
In corpul omenesc, partea care se pierde este chiar destul de 
importantă. Aşadar, munca fizică, executată în procesul 
muncii economice, nu poate fi niciodată egală cu 10 OOO c, 
ci e întotdeauna mai mică. 

Dar din această cauză munca fizică este departe de a 
fi o muncă economică. Munca economică îndeplinită de cele 
1 0  OOO c nu constă nicidecum în reproducerea aceloraşi 
10  OOO c, integral sau parţial, într-o formă sau alta. Dimpo
trivă, cea mai mare parte a lor se iroseşte ·- se consumă în 
creşterea şi emanarea căldurii corpului omene6c etc. -, iar 
ceea ce poate fi utilizat din ele este numai calitatea de în
grăşăminte a excrementelor. Munca economică depusă de un 
om care cheltuieşte aceste 1 0 OOO c constă mai curînd în fi
xarea pe un timp mai lung sau mai scurt a unor noi calorii 
primite de el de la soare a căror legătură cu cele 10  OOO c 
iniţiale constă numai în această muncă. Dacă noile calorii 
- fixate prin cheltuirea celor 10 OOO c conţinute în hrana zil
nică - reprezintă 5 OOO, 10 OOO, 20 OOO sau un milion de ca
lorii, asta depinde exclusiv de gradul de dezvoltare a mij
loacelor de producţie. 

Reprezentarea în cifre este posibilă numai în ramurile 
cele mai primitive ale producţiei : vînătoarea, pescuitul, creş
terea vitelor, agricultura. In cazul vînătorii şi pescuitului, noua 
energie solară nici măcar nu se fixează, utilizîndu-se cea care 
este deja fixată. Totodată, este limpede că, presupunînd o 
alimentaţie normală a omului respectiv, cantitatea de albu
mine şi de grăsimi obţinute de el prin vînătoare sau pescuit 
nu depinde de cantitatea de asemenea substanţe consumată 
de el. 

In creşterea vitelor, energia se fixează în măsura în care 
componentele plantelor, care de obicei se ofilesc, mor şi se 
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descompun rapid, se transformă în mod planificat în albu
mină animală, grăsime, piele, oase etc„ deci se fixează pe 
un timp mai îndelungat. Aici calculul începe să se complice. 

Şi mai complicat este în agricultură, unde în calcul intră 
şi valoarea energiei cuprinse în materialele auxiliare, îngră
şăminte etc. 

In industrie, toate calculele sînt cu desăvîrşire excluse : 
munca adăugată produsului nu poate fi, de regulă, nicidecum 
exprimată în calorii .  Dacă la nevoie acest lucru mai poat-= 
fi conceput cînd, de pildă, e vorba de un funt de fire, în
trucît trăinicia şi rezistenţa firului mai poate fi cumva, cu 
chiu cu vai, redată printr-o formulă mecanică, deşi şi aici se 
dovedeşte a fi o pedanterie complet inutilă, totul devine pur 
şi simplu absurd în cazul unei bucăţi de pînză brută şi, cu 
atît mai mult, in cazul pînzei albite, vopsite, imprimate. Va
loarea energiei inclusă într-un ciocan, un şurub, un ac de 
cusut este o mărime care nu poate fi exprimată sub forma 
unei cheltuieli de producţie. 

După părerea mea este absolut imposibil să exprimi re
laţii economice în măsuri fizice. 

Ceea ce Pod[olinski] a uitat complet este faptul că omul 
care munceşte reprezintă nu numai un cheltuitor de căldură 
solară fixată în prezent, dar în şi mai mare măsură - de 
căldură fixată în trecut. Tu ştii mai bine decît mine ce se 
intîmplă în domeniul cheltuirii rezervelor de energie - a 
cărbunelui, minereului, pădurilor etc. Din acest punct de ve
dere, nici vînătoarea şi pescuitul nu reprezintă fixarea noii 
călduri solare, ci folosirea şi chiar începerea cheltuirii ener
giei solare acumulate deja în trecut. 

Mai departe : ceea ce omul face prin muncă în mod con
ştient, planta face în mod inconştient. Plantele - este o po
veste de mult cunosct.:tă - sînt mari absorbanţi şi depozitari 
de căldură solară într-o formă schimbată. Aşadar, prin munca 
sa, în măsura în care munca fixează căldura solară (ceea ce 
nu se întîmplă întotdeauna în industrie şi în alte domenii), 
omul reuşeşte să îmbine funcţiile naturale ale animalului 
care consumă energie cu cele ale plantei care acumulează 
energie. 

Pod[olinski] s-a abătut de la foarte preţioasa sa desco
perire, vrînd să găsească in domeniul ştiinţelor naturii o nouă 
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dovadă în favoarea justeţei socialismului şi, de aceea, a ames� 
tecat fizicul cu economicul. 

Anexez aici un cec de 40 l.st. ca să-l poţi încasa cînd vrei 
şi să ai astfel spatele frontului acoperit. 

Cu Tussy voi vorbi diseară în legătură cu venirea ei. In 
ce ne priveşte pe noi, J ollym[eyer] se va arăta, bineînţeles, 
imediat de acord. Amănuntele pot fi aranjate abia cînd va 
veni el. Mîine voi scrie mai pe larg. 

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

71  

A l  tău, 
F. E. 

Originalul' in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Marx 

la Ventnor 

Londra, 22 decembrie 1882 

Dragul meu Maur, 
Revenind la Podolinski 368) vreau să fac o rectificare : 

acumularea de energie prin intermediul muncii are loc de 
fapt numai în agricultură ; în creşterea vitelor, în general, 
energia acumulată în plante nu face decît să treacă în ani
male ; despre acumularea de energie poate fi vorba numai în 
măsura în care, fără creşterea vitelor, plantele furajere s-ar 
veşteji inutil, pe cînd aşa ele îşi găsesc o întrebuinţare. In 
schimb, în toate ramurile industriei, energia este numai chel
tuită. Cel mult se poate afirma că produsele vegetale - lem
nul, paiele, inul etc. - şi produsele animale în care se gă
seşte acumulată energia plantelor devin, prin prelucrare, utile, 
deci se păstrează o vreme mai îndelungată decît dacă ar fi 
lăsate să urmeze procesul de descompunere naturală. Aşa
dar, faptul economic de mult cunoscut că toţi lucrătorii din 

38�) Vezi volumul de faţă, p. 137-140. - Nota red. 
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industrie trebuie să trăiască din produsele agriculturii, creş
terii vitelor, vînătorii şi pescuitului poate fi transpus, dacă 
vrem, şi în limbajul fizicii, dar nu cred că de pe urma acestui 
lucru vom avea prea mult de cîştigat. 

Anexez aici scrisoarea Laurei ; starea lui J enny nu este 
de fapt chiar atît de proastă dacă ea va urma în mod regulat 
�i consecvent tratamentul, ceea ce se impune nu atît din 
pricina pericolului nemijlocit, cît pentru a evita urmările 
foarte neplăcute care pot surveni în caz că se neglijează. 

Hartm[ann] a abandonat toate proiectele lui de aici şi 
mîine pleacă din nou peste ocean. E cel mai bun lucru. El 
a încheiat contracte prin care şi-a asumat atîtea angajamente 
juridice (şi în unele cazuri nu le-a onorat), încît nici el nu 
mai ştie cum s-o scoată la capăt. Toate aceste istorii ţi le 
voi relata verbal ; sînt bucuros că pleacă. Tot timpul mă 
tapa de bani, deşi, după cum a reieşit acum, cîştiga 5-6 1.st. 
pe săptămînă ! 

Ai dreptate să spui că uneori Bernstein nu se gîndeşte 
prea mult. Dar nu este singurul. Uită-te la noile descoperiri 
ale lui Lafargue din articolul „Pretres et commerc;ants" 
(„Eg[alite]", 20 decembrie) şi, în acelaşi număr, la ultima 
reconstruire, nicidecum îmbunătăţită, a weitlingianismului, 
aparţinîndu-i lui .Deville. 

Mă bucur că în privinţa istoriei iobăgiei 369) „am căzut 
de acord", cum se spune în limbajul oamenilor de afaceri. 
In mod cert, iobăgia şi aservirea nu reprezintă forme speci
fice medieval-feudale, ele pot fi găsite pretutindeni, sau 
aproape pretutindeni, unde cuceritorul îi sileşte pe băştinaşi 
să lucreze pămîntul pentru el - în Thessalia, de pildă, acest 
lucru a avut loc foarte devreme. Faptul acesta a fost de 
natură să ne deruteze, pe mine ca şi pe alţii, în privinţa io
băgiei medievale ; eram foarte înclinaţi s-o explicăm pur ş1 
simplu prin cucerire, căci asta rezolva problema într-un mod 
cît se poate de clar. Vezi şi Thierry 370). 

Şi situaţia creştinilor în Turcia în perioada de înflorire 
a semifeudalismului vechi turcesc prezintă unele aspecte si
milare. 

m) Vezi volumul de faţă, p. 132-134, 134-130. - Nota red. 
370) Augustin Thierry. „Histoire de la conquete de l'Angleterre 

par les Normands, de ses causes et de ses suites jusqu'â nos jours, 
en Angleterre, en Ecosse, en Irlande et sur le continent". - Nota red. 
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Dar iată că a sosit Pumps la masă - este ora 5 şi tre
buie să mă supun acestei force majeure 371) .  Sper că vremea 
splendidă te-a pus din nou pe picioare. 

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

a11) - forţe majore. - Nota trad. 

Al tău, 
Fred 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Marx 

la Ventnor 

Dragul meu Maur, 

Londra, 9 ianuarie 1883 

Iţi anexez în grabă scrisorile : 1) de la Lafargue, 2) Bebel, 
3) Hepner ; pe a 2-a şi a 3-a te rog să mi le înapoiezi. 

Aşadar, în sfîrşit, o veste despre starea lui Jenny din 
care se vede cum se prezintă de fapt situaţia. După părerea 
mea, lucrurile nu stau chiar atît de prost cum par ; biata fată 
este din cale-afară epuizată de surmenaj şi de teama de tra
tamentul medical, dar odată intrată pe mîna Laurei se va pune 
în mod sigur pe picioare. I-am trimis imediat L[aurei] 15 I .st., 
ultimele 5 cu scopul ca Laura să nu fie legată de mîini şi 
de picioare în vizitele pe care i le face lui Jenny şi la cum
părăturile de care aceasta are nevoie. Pînă cînd Jenny va fi 
din nou în stare să-şi conducă gospodăria, ar fi, totuşi, mai 
bine ca Johnny să rămînă aici. 

Cele relatate de Bebel cu privire la industria germană 
sînt interesante, dar cred că trebuie luate cum grano salis 1) . 
Ceea ce se dezvoltă este în special industria producătoare de 
obiecte de lux şi, eventual, ţesătoria mecanică, numai că ta
xele vamale la fire paralizează posibilitatea exportului de ţe
sături. De la anexarea Alsaciei , germanii au mai multe fusuri 
decît le trebuie şi la fel stau lucrurile cu uzinele metalurgice 
începînd din 1 870 ; şi atunci ce se poate extinde mult în 
marea industrie propriu-zisă ? Chiar şi faptul că el se arată 
atît de impresionat de zahărul obţinut din sfeclă denotă un 
punct de vedere îngust. Problema profiturilor plătite de stat 
iuncherilor care fabrică zahăr a şi fost dezbătută în Landtag. 

Hepner. Ce spui cum acest mic ovreiaş (presat, evident, 
de asociatul lui, J onas) ne pune pistolul în piept din cauza 

1) Textual : cu un grăunte de sare ; în sens figurat : în mod cri
tic. - Nota trad. 
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unei prefeţe la „Manifestul" 2) ? Cred că la asemenea scri
sori impertinente sau nu trebuie să răspundem, sau, cel mult, 
să-i indicăm prefaţa ediţiei din Leipzig 3) ; dacă aceasta din 
urmă nu-l satisface, n-are decît să nu mai tipărească „Ma
nifestul". 

Cînd îi vei scrie lui Sorge despre Hartmann (dacă n-ai 
şi făcut acest lucru), ai putea să strecori cîteva rînduri despre 
micul Hepner. 

Se închide poşta - a trebuit să merg în oraş pentru 
bani şi ar•oi să-i trimit, de aceea am întîrziat. 

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 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Engels 

la Londra 

[Ventnor] 10 ianuarie 1883 

Dragă Fred, 
Ai făcut foarte bine că mi-ai trimis imediat scrisoarea 

lui Lafargue ; m-a liniştit foarte mult, mai ales că, în acelaşi 
timp, am primit astăzi o scrisoare chiar de la Laf[argue] şi, 
judecînd după aceasta, se pare că lucrurile s-au schimbat în 
bine. Sînt întru totul de acord cu tine că în nici un caz Johnny 

2) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist". - Nota 
red. 

3) K. Marx şi F. Engels. „Prefaţă la ediţia germană din 1872 a 
„Manifestului Partidului Comunist»" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 97-98 . .- Nota trad.). 
- Nota red. 
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nu trebuie trimis acum înapoi . Nici vorbă nu poate fi de aşa 
ceva pînă cînd Jenny nu se va fi restabilit complet. Ar fi 
de neiertat să îngreuiem şi mai mult situaţia fetei . Chiar 
astăzi îi voi scrie direct lui Longuet. Ar fi bine dacă i-ai 
scrie şi tu lui J ennychen cîteva rînduri în acest sens. Asta 
nu va face ca J ohn,IJ.Y să fie pierdut pour l'armee territo
riale 4). 

E ciudat cum acum orice enervare mă apucă imediat de 
gît, aşa cum îl apuca Wolff cel roşu 5) pe fratele lui, specu
lantul cu cereale 119. Vreau să spun că spaima pe care am 
simţit-o în primul moment acum cîteva zile, după primirea 
veştilor proaste de la Paris, mi-a provocat un acces spasmo
dic de tuse, în ur�a căruia era aproape să mă sufoc. Această 
cît se poate de distressing feeling 6), biata J ennychen a avut-o, 
probabil, deseori cînd suferea de astmă. 

In ceea ce-l priveşte pe „micul Hepner", părerea mea e 
că trebuie să tratăm cu el „negustoreşte" . Să-i comunicăm că, 
dacă vrea, poate să reproducă prefaţa noastră la ediţia din 
Leipzig 7), menţionînd că ruşii au editat anul trecut o nouă 
traducere B) . Dacă el consideră că fără o nouă prefaţă specială 
din partea noastră nu merită să retipărească „Manifestul", 
atunci să procedeze aşa cum i se pare mai indicat în împre
jurările date. „A pune pistolul în piept" - asta e în carac
terul şi în maniera „oamenilor noştri", aşadar, atunci cînd 
ai de-a face cu micul Hepner, trebuie să te împaci şi cu 
aceasta, ca fiind ceva de la sine înţeles. 

De la poor 9) Meissner am primit decontul pe anul 1 88J 120 ; 
a fost, după cum spune el, un an prost, dar asta nu are 
mare importanţă, întrucît, potrivit propriei lui comunicări, în 
1882 vînzarea exemplarelor se apropie „de sfîrşit" ; cu cît 
s-a vîndut mai puţin în 1881 ,  cu atît trebuia deci să se vîndă 
mai mult în 1 882.  Tăcerea mai îndelungată probabil că l-a 
descumpănit. In sfîrşit, vine Mahomed la el ; din păcate, 

4) - pentru armata teritorială ; (în sens figurat : pentru cei din 
Paris). - Nota trad. 

f) Ferdinand Wolff. - Nota red. 6) - chinuitoare senzaţie. - Nota trad. 
7) K. Marx şi F. Engels. „Prefaţă la ediţia germană din 1872 a 

«Manifestului Partidului Comunist„". - Nota red. 
8) K. Marx şi F. Engels. „Prefaţă la a doua ediţie rusă a «Mani

festului Partidului Comunist„" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, 
Bucm·eşti, Editura politică, 1964, p. 314-315. - Nota trad.J. - Nota red. 

9) - bietul. - Nota trad. 
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încă nu-i pot trimite teancul de coli de corectură 10), ceea ce 
pe el l-ar fi încîntat mai mult. ,De cînd am început lungul meu 
arest la domiciliu, întrerupt numai în mod excepţional, dar 
mai ales din pricina stării mele permanent proaste, sau, ca 
să mă exprim estetic, ca germanii de sud, în stilul lui ma
dame Karl Blind, fostă Cohen, din pricina zilnicelor mele 
„vomitări" (provocate de tuse), pînă acum n-am prea fost 
în stare să fac corectura. Sper însă că, dovedind răbdare şi 
un pedant autocontrol, voi intra curînd din nou pe făgaş. 

Publicat pentru prima oară 
intr-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 

Maurul 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1°} Este vorba de colile de corectură la ediţia a treia a volu
mului I al „Capitalului". - Nota red. 
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1881 

1 

Marx către Char Ies Longuet 

la Paris 

[Londra], 4 ianuarie 1881 

Dragă Longuet, 
La mine s-au adunat atît de multe ziare vechi, incit mi-ar 

lua prea mult timp să caut numărul din „Eastern Post" care 
cuprinde polemica Consiliului General (inclusiv a membri
lor lui comunarzi) cu faimosul Bradlaugh 121. Presupun însă 
că Lessner are la îndemînă „Post" . De altfel, asta nu are prea 
mare importanţă pentru dumneata. Faptul că Bradlaugh i-a 
învinovăţit pe comunarzi, că, aşa cum i-ai dovedit-o atunci 
în „Post", el a repetat cele mai josnice calomnii ale unor 
ziare ca „Liberte" şi ,,Soir", că a atacat Adresa Consiliului 
General „Războiul civil din Franţa" 1) etc. - nu cred că-i 
va dăuna prea mult în ochii burgheziei pariziene. Totuşi, 
treaba aceasta ar putea fi menţionată pe scurt, fiind carac
teristică pentru omul nostru . Intr-un răspuns al secretarului 
general al Consiliului General (secretar era Hales, dar ar în
semna să-i facem prea multă cinste dacă i-am da numele) 
către Bradlaugh (publicat în „Eastern Post", în septem
brie 1871) se spunea între altele : „Nesăbuita distrugere a 
unor locuinţe particulare (în urma bombardamentului lui 
Thiers) a fost opera prietenilor d-lui Bradlaugh„.  In timpul 
republicii, Rochefort a fost condamnat la deportare pe viaţă 
pentru un delict de presă. Ce s-ar întîmpla dacă şi d-l Brad
laugh ar fi deportat pe viaţă pentru afirmaţiile lui ?" 

Important este că Consiliul General (extrase din proce
sele-verbale ale şedinţelor lui au fost publicate în „Eastern 
Post") l-a demascat pe Bradlaugh ca favorit al lui Plon-Plon 

1) K. Marx. „Războiul civil din Franţa. Adresa Consiliului Ge
neral al Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 328-
385. - Nota trad.). - Nota red. 
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(care se afla pe atunci la Londra), cu care întreţine relaţii 
dubioase la Paris. La şedinţa Consiliului General din 1 9  de
cembrie 1 871 l-am demascat pe Bradlaugh, care, cu puţin timp 
înainte, a făcut o călătorie la Paris, unde s-a întîlnit cu 
Detroyat şi cu Emile de Girardin (această informaţie o deţin 
de la un francez care publica sub un nume turcesc, Aza
mouth 2) sau ceva asemănător, şi căruia o doamnă - pro
babil d-na Brimont - i-a relatat acest lucru, întrucît luase 
�i ea parte la respectiva întrunire, asupra căreia voi reveni). 
Girardin a dat în cinstea lui o masă la care au fost invitate 
doamne dubioase, adică bonapartiste, şi la care Bradlaugh 
s-a făcut de rîs, lăudîndu-se cu pretinsa lui influenţă la Londra. 

Dacă Bradlaugh spune că Brimont era pe vremea cînd a 
cunoscut-o el o mare patriotă, putem să-i dăm întru totul 
crezare. Inainte de bătălia de la Sedan toţi bonapartistii erau 
patrioţi în măsura în care doreau victoria împăratul�i 

·
lor 3) . 

După bătălia de la Sedan ei au rămas mai departe patrioţi, 
întrucît din punctul lor de vedere Franţa putea fi salvată nu
mai prin restaurarea lui Ludovic Bonaparte, chiar dacă 
această restaurare ar fi trebuit realizată cu ajutorul lui 
Bismarck. 

Se înţelege de la sine că nu trebuie să pomeneşti numele 
meu. Amănunte cu privire la legătura strînsă dintre Brad
laugh şi d-na Brimont poţi afla de la Blanc le vieux 4) . 

In polemica lui cu Consiliul General, Bradlaugh a fost 
sprij init de „Soir" (ziarul parizian) . In şedinţa Consiliului 
din 2 ianuarie 1872, Serraillier a comunicat : „El a citit în 
„Le Soir» un articol în apărarea lui Bradlaugh. Acolo se spu
nea că el (Bradlaugh) a onorat ziarul («Le Soir») cu colabo
rarea lui, că el este un om de nădejde al guvernului şi nu 
are nimic cumun cu intrigile demagogice". 

Cînd Gladstone a dizolvat parlamentul (cu care prilej a 
fost răsturnat de Disraeli), sala în care Bradlaugh îşi ţinea 
conferinţa era împodobită cu placate uriaşe, pe care scria : 
„Drum bun iconoclastului, salvatorul poporului ! ", „Bun ve
nit temerarului de la St. Stephens" 122. Dar socoteala din 
tîrg nu se potriveşte cu cea de acasă . El nu a fost ales în 

2) Azamat-Batuk. - Nota red. 
3) Napoleon al III-lea. - Nota red. 
4) - bătrînul. - Nota trad. 
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parlament, cu toate scrisorile lui deschise de milogeală (în 
care cerşea referinţe bune) către Bright şi alţi şefi ai „mare
lui partid liberal", care i-au răspuns foarte rece. Nici lăudă
roseniile lui că a luat masa cu un life-Bishop 5) (al bisericii 
anglicane) nu i-au fost de mai mult ajutor. 

La ultimele alegeri Bradlaugh a avut mai mult succes 
si asta din următorul motiv : El era unul dintre cei mai gălă
gioşi adepţi demagogi ai campaniei rusofile susţinute de 
Gladstone împotriva lui Disraeli şi de fapt unul dintre cei 
mai fervenţi agenţi ai partidului care tindea cmlte que 
caute 6) să ajungă din nou la cîrmă. In afară de aceasta, în 
iminenta bătălie electorală hotărîtoare, nici una din cir
cumscripţiile electorale nu trebuia lăsată la voia întîmplării . 
Mofturile whigilor şi ale partidului radical trebuiau arun
cate peste bord. De data aceasta alegerea lui Bradlaugh la 
Northampton nu era certă, cu toate că în oraş exista un pu
ternic contingent de cizmari care fac parte din „secta" lui ; 
data trecută aceşti cizmari au votat toţi ca unul pentru el, 
si totusi a căzut. Mai există însă si un alt candidat liberal 
�are a�ea puţini sorţi de izbîndă, · întrucît se alesese cu o 
faimă proastă de pe urma „affaires vereuses en matiere de 
finances" 7) şi a altor scandaluri de alt gen (des gifles rec.;us B)) . 
Acesta era Labouchere. El e unul din cei trei proprietari ai 
lui „Daily News" şi ,  deci, asociatul acelui gros bonnet 9) al 
partidului liberal, capitalistul pietist Samuel Morley. Alege
rea individuală a lui Bradlaugh sau Labouchere era dificilă, 
dar era o treabă posibilă dacă din ei se făcea o pereche. 
Recomandarea publică (printr-o scrisoare apărută în presă) 
făcută de pietistul Samuel Morley ateului Bradlaugh îi asi
gura lui Bradlaugh elementele religioase din Northampton, în 
timp ce Bradlaugh îi asigura lui Labouchere sprijinul cizma
rilor necredincioşi din acel oraş. In felul acesta, amîndoi au 
fost aleşi deputaţi ai oraşului Northampton. 

Toată ticăloşia lui Bradlaugh iese cel mai bine la iveală 
în manevrele cu care a reuşit să-i dea la o parte, însuşindu-şi 
fondurile partidului, pe toţi ceilalţi propovăduitori populari 
ai ateismului (propovăduitorii ştiinţifici se adresează altor 

5) - episcop numit pe viaţă. - Nota trad. 
8) - cu orice preţ. - Nota trad. 
7) - afacerilor lui financiare necurate". - Nota trad. 
8) - a fost pălmuit. - Nota trad. 
9) - grangur. - Nota trad. 
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couches sociales 10)), care, asemenea d-nei Law, n-au vrut să 
fie seides 11) lui personali. El a reuşit chiar ca acestora să li 
se interzică accesul în toate sălile de conferinţe din Londra, 
în timp ce el şi-a construit din banii partidului o sală de 
conferinţe proprie pentru uz personal. De aceea, d-na Law 
şi ceilalţi au fost nevoiţi să-şi ţină conferinţele în provincie. 
Dacă asta te interesează (dar eu cred că nu m�ită să intri în 
amănunte), poţi lua toate informaţiile în această privinţă de 
la cei direct implicaţi . 

Salut. 

(Verte 12)) 

K. M. 

N-ai putea să-mi dai unele informaţii despre un oarecare 
E. Fortin, care mi-a scris mai multe scrisori, adresîndu-mi-se 
cu : „Mon cher maître" 13) ? Rugămintea lui este foarte „mo
destă" .  Studiază „Capitalul" şi îşi propune să întocmească lu
nar rezumate pe care va avea amabilitatea să mi le trimită 
în fiecare lună. Eu n-am decît să le corectez în fiecare lună 
şi să-i explic pasajele pe care el le-ar putea înţelege greşit. 
!n felul acesta, încetul c11 încetul, după ce mi-ar trimite ul
timul rezumat lunar şi eu i l-aş înapoia corectat, ar avea un 
manuscris pregătit pentru tipar, care, cum spune el, ar re
vărsa asupra Franţei torrents de lumiere 14). 

Propunerea lui n-o pot accepta, chiar şi numai din lipsă 
de timp, dar, în orice caz, trebuie să-i răspund la scrisoare. 
S-ar putea să fie foarte bine intenţionat. Ar trebui însă ca, 
înainte de a-i scrie, să am unele date despre el. ln prezent 
locuieşte la Beauvais, 22, rue de la Porte de Paris. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Voinstvuiuşcii materialist" 
nr. IV, 1925 

10) - pături sociale. - Nota trad. 
li) - adepţii. - Nota trad. 12) - lntoarce. - Nota trad. 13) - „Dragă maestre". - Nota trad. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

14) - torente de lumină. - Nota trad. 
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2 

Marx către un necunoscut 123 

la Londra 

Stimate domn, 

[Londra] 31 ianuarie 1881 
41, Maitland Park Road, N.W. 

Vă rog să faceţi să-mi parvină ziarele etc . menţionate în 
lista anexată. Totodată, m-aţi îndatora foarte mult comu
nicîndu-mi dacă nu cumva există un scurt îndreptar al Fac
tory and Workshops'Act 15). 

Eu am, e drept, cîteva din aceste legi, dar un membru al 
Camerei de deputaţi franceze m-a rugat să-i procur un îndrep
tar în care să găsească toate aceste legi adunate la un loc. 
Nu cumva domnul inspector de fabrici Redpath 124 a publicat 
ceva în genul acei:ita ? 

3 

Al dv. sincer, 
Karl Marx 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Viena 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 1 februarie 1881 

Stimate domnule Kautsky, 
Am ajuns cu mare întîrziere să răspund, în sfîrşit, la 

scrisoarea dv. 
Dar, cum intenţionaţi să veniţi curînd aici, o critică amă-

1s) - legilor care reglementează munca în fabrici. - Nota trad. 
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nunţită în scris a cărţii 16) pe care aţi avut amabilitatea să 
mi-o trimiteţi ar însemna muncă de prisos, doar voi avea 
plăcerea să stau personal de vorbă cu dv. despre ea ; de 
aceea mă voi limita numai la cîteva puncte. 

1 .  Cele spuse la p. 66 etc. sînt infirmate de faptul că 
intre plusvaloare şi profitul la capital, în afară de calculul 
procentual la capitalul variabil sau la cel total, mai există 
şi alte deosebiri reale. In „Anti-Dlihring", la p. 182, sînt re
produse pasajele importante din „Capitalul" referitoare la 
această problemă 12:>. 

2 .  Chiar dacă socialiştii de catedră 126 ne cer insistent 
nouă, socialiştilor proletari, să le rezolvăm enigma - cum 
am putea evita o suprapopulare iminentă şi, ca urmare, pe
ricolul prăbuşirii noii orînduiri sociale -, acea�ta nu estz 
pentru mine nicidecum un motiv de a le face şi această plă
cere. Să le spulber acestor oameni toate scrupulele şi îndo
ielile produse de propria lor superdeşteptăciune confuză sau, 
de pildă, să combat toată înspăimîntătoarea vorbărie cu care 
Schăffle singur a umplut numeroase opuri volumJnoase ar 
fi, cred, pur şi simplu, pierdere de timp. Numai corectarea 
citatelor greşite din „Capitalul", pe care aceşti domni le dau 
între ghilimele, ar face, probabil, cît un întreg volum. Mai 
întîi să înveţe să citească şi să copieze şi apoi să pretindă 
răspuns la întrebările lor. 

In plus, problema aceasta nu mi se pare deloc arzătoare 
într-un moment cînd producţia de masă americană, aflată 
abia la începuturile ei, şi agricultura cu adevărat mare ame
ninţă de-a dreptul să ne înăbuşe sub avalanşa mijloacelor de 
subzistenţă produse, în ajunul unei transformări care, printre 
alte consecinţe, trebuie s-o aibă şi pe aceea de a popula mai 
intîi pămîntttl - cele spuse de dv. în acest sens la p. 169-
1 70 ating doar superficial problema -, transformare care 
chiar şi în Europa va reclama cu siguranţă, în mod necesar, 
o creştere însemnată a populaţiei. 

Calculul lui Euler valorează tot atît cît cel după care crei
ţarul dat cu dobîndă compusă în anul I al erei noastre se du
blează la fiecare 1 3  ani, deci acum trebuie să reprezinte cam 
I X 2 144 

ld . d" • b 1 • d . t . d • gu em, a ica un u gare e argm mai mare ec1t 60 
globul pămîntesc. Cînd spuneţi, la p. 1 69, că relaţiile sociale 
din America nu se deosebesc prea mult de cele din Europa, 

16) K. Kautsky. „Der Einfluss der Volksvermehrung auf den Fort
schritt der Gcsellschaft". - Nota red. 
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afirmaţia aceasta este valabilă în măsura în care aveţi în 
vedere numai oraşele mari de pe coastă, sau numai formele 
juridice exterioare ale acestor relaţii. Marea masă a populaţiei 
americane trăieşte, în mct.:1 cert, în condiţii extrem de favo
rabile creşterii populaţiei . Curentul de imigrare o dovedeşte. 
Dar este nevoie de mai bine de 30 de ani pentru ca populaţia 
să se dubleze. Aşa că nu e cazul să ne speriem. 

Posibilitatea abstractă ca numărul oamenilor să fie atît 
de mare încît să reclame îngrădirea acestei cre�teri există 
desigur. Dar dacă societatea comunistă se va vedea vreodată 
nevoită să reglementeze producţia de oameni, aşa cum va fi 
reglementat producţia de bunuri, ea, şi numai ea, va fi aceea 
care s-o facă fără dificultăţi . Intr-o asemenea societate, a 
obţine în mod planificat un rezultat la care în Franţa şi în 
Austria inferioară s-a ajuns în mod spontan, neplanificat, nu 
mi se pare un lucru chiar atît de greu. In orice caz, este 
treaba oamenilor din societatea comunistă să stabilească dacă, 
dnd, cum şi prin ce mijloace să realizeze acest lucru. Eu nu 
mă socotesc chemat să le fac propuneri şi nici să le dau sfa
turi în această privinţă. Atît de deştepţi ca noi vor fi, desigur, 
.şi oamenii aceia. 

De altfel, încă în 1844 scriam („Deutsch-Franzosische 
Jahrblicher", p. 109) : „Chiar dacă Malthus ar ii avut în în
tregime dreptate, ar fi trebuit să se procedeze pe loc la această 
transformare (socialistă), deoarece numai ea, numai educaţia 
care datorită ei poate fi dată maselor, face posibilă acea limi
tare morală a instinctului de procreare pe care însuşi Malthus 
o înfăţişează drept cel mai eficace şi cel mai lesne remediu 
împotriva suprapopulaţiei" 121. 

Deocamdată destul, pînă cînd voi avea prilejul să discut 
cu dv. celelalte puncte. Faceţi foarte bine că veniţi aici. Sîn
teţi unul dintre puţinii din generaţia mai tînără care �şi dau 
osteneala să înveţe realmente ceva şi vă va fi de mare folos 
să ieşiţi din acea atmosferă necritică în care întreaga litera
tură istorică şi economică fabricată astăzi în Germania se 
.degradează. 

Cu sincere salutări . 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Mark5"a i Enghelsa", 
·vol. I (VI), 1932 

Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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4 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 2 februarie 1881 

Dragă domnule Bernstein, 
Alăturat vă trimit o scrisoare către Kautsky 17) cu rugă

mintea de a o trimite la destinaţie. Nu ştiu dacă adresa din 
Viena care mi-a fost dată mai este bună. 

Cele cinci numere ale lui „S[ozialdemokrat]" apărute după 
Anul nou vădesc un progres considerabil. Tonul de desperare 
melancolică de „om înfrînt", cumsecădenia grandilocventă 
care-l completa, docilitatea filistină, alternînd continuu cu 
frazeologia revoluţionară a lui Mast, în sfîrşit, veşnica bătaie 
de cap cu Mast, toate acestea au încetat. Tonul a devenit 
degajat şi energic, ziarul, dacă rămîne aşa, nu-i va mai adormi 
pe cititorii din Germania, ci va servi la îmbărbătarea lor. 
Intrucît dv. aveţi „N[eue] Rh[einische] Z[ei]t[un]g", aţi face 
bine dacă l-aţi citi din cînd în cînd. Tocmai datorită dispr0-
ţului şi ironiei cu care i-am tratat pe adversari ne-am cîş
tigat, în cele şase luni pînă la declararea stării de asediu, 
aproape 6 OOO de abonaţi şi, deşi în noiembrie am fost ne
voiţi să luăm totul de la capăt 128, în mai 1849 aveam din nou 
acelaşi număr de abonaţi, ba chiar mai mulţi . „Koln[ischeJ 
Z[ei]t[un]g" a recunoscut acum că pe vremea aceea avea 
numai 9 OOO de abonaţi . 

Cum se pare că duceţi lipsă de foiletoane, aţi putea re
produce o dată poezia din nr. 44 din 1848 : „Heute morgen 
fuhr ich nach Dilsseldorf" 18), de pildă, sub titlul : Un mîn
cător de socialişti din 1848 (foileton apărut în „Neue [Rhein]
ische [Z]ei[tun]g" din 14 iulie 1848) şi jos semnătura auto-

17) Vezi volumul de faţă, p. 153-155. --. Nota red. 18) - „Azi-dimineaţă am plecat la Dilsseldorf". - Nota trad. 
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rului : Georg Weerth (mort la Havana în 1 856) 129• Aşadar, 
daţi-i drumul înainte în acelaşi fel ! 

Al dumneavoastră, 
F. E. 

Articolul „Să nu furi'1 şi apologia execuţiei lui L[udovicl 
al XVI-lea 130 sînt foarte bune. 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

5 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Nikolai Franţevici Danielson 131 

la Petersburg 

Londra, 19 februarie 1881 

Stimate domn, 
In mare grabă vă scriu aceste cîteva rînduri ca răspuns 

la amabila dv. scrisoare. 
După ce m-am înapoiat de la Ramsgate, m-am simţit, în 

general, mai bine, dar vremea mizerabilă, care se prelungeşte 
de luni de zile, m-a blagoslovit cu un guturai cronic şi cu o 
tuse care nu mă lasă să dorm etc. Cel mai rău este însă că 
starea sănătăţii soţiei mele se înrăutăţeşte pe zi ce trece, deşi 
m-am adresat celor mai renumiţi medici din Londra. In plus, 
mai am o mulţime de griji casnice, de care mi-e şi silă să 
vorbesc. Pe de altă parte, am avut tot timpul, şi mai am şi 
acum, de studiat o uriaşă cantitate de Blue Books 132, care 
mi-au fost trimise din diferite ţări, mai ales din Statele Unite, 
astfel încît timpul de muncă abia dacă îmi ajunge pentru în
deplinirea acestei sarcini, cu atît mai mult cu cît de cîţiva 
ani medicii mi-au interzis categoric orice muncă de noapte. 
Aşa se face că am rămas atît de îngrozitor de mult în urmă 
cu răspunsurile la scrisori. Şi, apoi, în familia mea toate sînt 
în momentul de faţă întoarse pe dos, fiindcă fiica mea cea 
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mare, d-na Longuet, se mută cu copiii ei 19) de la Londra 
la Paris, unde soţul ei 20) (în urma amnistiei ; între timp a 
fost profesor la Colegiul regal din Londra) a fost numit re
dactor la „Justice" (el a inspirat cuvîntarea semisocialistă 
rostită de Clemenceau la Marsilia 313). Vă închipuiţi cît de 
grea este despărţirea în starea în care se află soţia mea. Pentru 
ea, ca şi pentru mine, nepoţii noştri, trei băieţi, erau o ine
puizabilă sursă de bucurii. 

Şi acum să vorbim, mai întîi, de manuscrisul pe care-I 
anexez 134. Autorul lui - d-l Lafargue - este soţul celei de-a 
doua fiice ale mele 21) şi unul dintre discipolii mei diTecţi . Mă 
roagă să vă întreb dacă, prin intermediul dv., ar putea cola
bora la o revistă din Petersburg, „Oreqecn[eHHhie]3anncru1" sau 

„Cnouo"22) (acestea sînt, cred, singurele la care ar putea 
ajunge). In caz că acest lucru este posibil, sînteţi autorizat să 
modificaţi sau să omiteţi tot ce nu corespunde meridianului 
petersburghez. In ce priveşte „numele" lui, ne putem limita 
la iniţiale. In orice caz, veţi fi interesat să-i citiţi manuscrisul. 

Am citit cu cel mai mare interes articolul dv. 135, „origi
nal" în sensul cel mai bun al cuvîntului. Acesta este şi motivul 
boicotării lui. Dacă gîndirea ţi se abate de pe făgaşul obişnuit, 
poţi fi întotdeauna sigur că la început vei fi „boicotat" ; asta 
este singura armă de apărare pe care les rutiniers se pricep s-o 
mînuiască în primul moment de derută. In Germania, eu am 
fost mulţi ani „boicotat", iar în Anglia mai sînt şi acum, cu 
mica deosebire că aici, din cînd în cînd, sînt lansate împotriva 
mea atacuri atît de absurde şi de prosteşti, încît, pur şi simplu 
aş roşi dacă aş lua în mod public notă de ele. Dar continuaţi 
în acelaşi spirit ! Primul lucru care trebuie făcut este, după 
părerea mea, să vă ocupaţi de creşterea uluitoare a datoriilor 
moşierilor, reprezentanţii clasei superioare în agricultură, şi să 
arătaţi cum „se cristalizează" ei în retortă sub controlul „noilor 
stîlpi ai societăţii". 

Sînt foarte nerăbdător să citesc polemica dv. cu „Cnouo" . 
De îndată ce mă voi mai linişti, voi studia mai amănunţit 
schiţa dv. Totuşi, nu mă pot abţine să nu fac acum o obser
vaţie. Solul este secătuit si nu primeşte - prin îngrăşăminte 
artificiale, vegetale şi animale - substanţele de care are ne-

10) Jean, Henri şi Edgar. - Nota red. 20) Charles Longuet. - Nota red. !l) Laura. - Nota red. 12) Titlurile revistelor sînt scrise de Marx în ruseşte. - Nota reă. 
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voie, dar el va continua totuşi, în funcţie de condiţiile atmos
ferice variabile, deci de împrejurări independente de voinţa 
omului, să dea recolte foarte diferite ca volum, deşi, dacă 
aruncăm o privire asupra unei perioade încheiate - de pildă, 
din 1870 pînă în 1880 -, caracterul stagnant al producţiei se 
detaşează într-un mod izbitor. In asemenea împrejurări, con
diţiile climatice favorabile deschid calea unui an de foamete 
datorită consumului rapid şi extragerii îngrăşămintelor mine
rale existente în sol, în timp ce, vice versa, un an de foa
mete, şi cu atît mai mult un şir de ani proşti, fac ca mine
ralele din sol să se acumuleze din nou şi, o dată cu revenirea 
unor condiţii climatice favorabile, să-şi exercite influenţa. 
Acest proces are loc, fireşte, pretutindeni, dar în alte locuri 
este reglementat de intervenţia modificatoare a agricultorului. 
Acolo însă unde omul - din lipsă de mijloace - a încetat 
de a fi .,o forţă", procesul devine singurul factor regulator. 

Astfel, in 1870, în ţara dv. recolta a fost excelentă, dar 
acesta a fost un an de vîrf, după care a urmat imediat unul 
foarte prost ; anul 1 871, cu o recoltă slabă, poate fi conside
rat punctul de plecare al unui nou mic ciclu care în 1 874 a 
atins un nou punct culminant ; acestuia i-a urmat nemijlocit 
anul de foamete 1 875.  Apoi a început din nou mişcarea ascen
dentă, care s-a încheiat cu anul 1 880, un an de foamete !?Î 
mai cumplită. Făcînd bilanţul întregii perioade, reiese că, in 
medie, producţia anuală a rămas aceeaşi şi că rezultatele di
ferite obţinute, dacă comparăm unii ani şi ciclurile mai mici 
de ani, s-au datorat exclusiv factorilor naturali. 

Asa cum v-am scris acum cîtva timp 23), faptul că puter
nica c�·iză industrială si comercială pe care a cunoscut-o An
glia a trecut fără să �ulmineze printr-un crah al bursei din 
Londra a fost un fenomen excepţional, care nu poate fi pus 
decît pe seama banilor francezi. Acest lucru îl înţeleg şi-l re
cunosc acum pînă şi rutinierii englezi. Astfel, „Statist" (29 ia
nuarie 1881) scrie : „In cursul anului trecut, pe piaţa finan
ciară a domnit linistea datorită unei simple întîmplări. La 
începutul toamnei Banca Franţei şi-a redus rezerva de aur 
în lingouri de la 30 OOO OOO 1. st. la 22 OOO OOO 1. st. . . .  Nu fn
cape îndoială că în toamna trecută numai cu mare greutate 
am reuşit să eviiăm crahul" ( ! )  

2a) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 34, Bucureşti, Editura 
politică, 1982, p. 400--402. - Nota red. 
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Sistemul ele cai ferate englez alunecă pe acel�i plan 
abrupt ca şi sistemul datoriei publice european. Principalii 
magnaţi din rîndurile directorilor diferitelor societăţi de căi 
ferate nu numai că contractează, în măsură din ce în ce mai 
mare, noi împrumuturi pentru extinderea reţelei lor de căi 
ferate, adică a „teritoriului" peste care domnesc ei ca suve
rani absoluţi, dar şi extind această reţea pentru a avea noi 
pretexte de a contracta noi împrumuturi care să le dea posi
bilitatea de a achita deţinătorilor de obligaţiuni, de acţiuni 
preferenţiale etc. dobînzile datorate, precum şi de a arunca 
din cînd în cînd acţionarilor de rînd, de care abuzează din 
plin, cite o pomană sub forma unor dividende ceva mai ridi
cate. Această faimoasă metodă va sfîrşi într-o bună zi, în mod 
inevitabil, printr-o catastrofă lamentabilă. 

In Statele Unite regii căilor ferate au devenit ţinta unor 
atacuri nu numai din partea fermierilor şi a altor „entrepre
neurs" industriali din vest, ca pînă acum, dar şi din partea 
marii reprezentanţe comerciale - Camera de comerţ din 
New York. Un rege al căilor ferate şi escroc financiar, Gould, 
această caracatiţă uriaşă, le-a aruncat în faţă magnaţilor co
merciali din New York : atacaţi acum societăţile de căi ferate 
fiindcă le credeţi foarte vulnerabile din cauza nepopularităţii 
lor de moment ; dar băgaţi de seamă : după căile ferate va 
veni rîndul celorlalte corporaţii (în dialectul yankeu corpo
raţie înseamnă societate pe acţiuni) , apoi al tuturor formelor 
de capital asociat şi, în cele din urmă, al tuturor f armelor de 
capital în general ; în felul acesta voi neteziţi calea comunis
mului, ale cărui tendinţe se răspîndesc tot mai mult în rîn
durile poporului. D-l Gould „a le flair bon" 24). 

In India, guvernul britanic va avea de făcut faţă unor 
complicaţii serioase, dacă nu chiar unei răscoale generale. 
Ceea ce englezii primesc anual de la hinduşi sub formă de 
rente, dividende la căile ferate, care nu le sînt de nici un 
folos hinduşilor, sub formă de pensii pentru militari şi func
ţionari civili, ceea ce storc ei din ţară pentru războiul din 
Afganistan şi pentru alte războaie etc. etc. - ceea ce iau fără 
a da nimic în schimb, făcînd complet abstracţie de ceea ce îşi 
însuşesc anual în interiorul Indiei - am în vedere deci numai 
valoarea mărfurilor pe care India trebuie să le trimită anual 

24) - adulmecă bine. - Nota trad. 
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pe gratis în Anglia - însumează mai mult decît întregul venit 
al celor 60 OOO OOO de muncitori agricoli şi industriali din 
India ! Este un proces de exploatare la sînge care cere răzbu
nare ! Anii de foamete se succed în goană unul după altul, 
iar foametea atinge proporţii pe care pînă acum Europa nu 
şi le putea imagina ! In prezent se pune la cale o conspiraţie 
serioasă la care iau parte, laolaltă, hinduşi şi musulmani. Gu
vernul britanic este informat că „se coace" ceva, dar capetele 
astea seci (mă refer la domnii din guvern), idiotizate de pro
priul lor mod parlamentar de a discuta şi a gîndi, nu vor nici 
măcar să se lămurească şi să realizeze complet proporţiile pe
ricolului care-i ameninţă. Să înşeli pe alţii şi, implicit, să te 
înşeli singur - iată în ce constă înţelepciunea parlamentară ! 
Tant mieux ! 25) 

Mi-aţi putea spune dacă lucrarea profesorului Lankester 
„Chapter on deterioration" 136 (am găsit-o citată în artico
lul dv.) este tradusă în limba rusă ? Autorul este prieten 
cu mine. 

Luna trecută am primit aici vizita unor ruşi, printre care 
şi profesorul Sieber (stabilit acum la Zlirich) şi d-l Kablukov 
(din Moscova). Zile de-a rîndul au lucrat la British Museum. 

Nici o veste de la prietenul nostru „comun" ?  26) 
Apropo. Ultima lucrare statistică a lui Ianson 2'1) 

·
_ o 

comparaţie între Rusia şi Europa - a stîrnit mare senzaţie. 
Aş fi foarte bucuros s-o văd. 

Cu cele mai calde urări. 

Al dv. devotat, 
Karl Marx 

Dacă articolul lui Lafargue nu va fi „bine primit" la 
Petersburg, vă rog să aveţi amabilitatea să mi-l înapoiaţi. 

Publicat pentru prima oară 
în ,.Minuvşie godî" nr. 1, 1908 

25) Cu atît mai bine ! - Nota trad. 26) G. A. Lopatin. - Nota red. 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

27) I. E. Ianson. „Sravnitelnaia statistika Rossii i zapadno
evropeiskîh gosudarstv". - Nota red. 
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6 

Marx către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 

Mult stimate tovarăşe, 

22 februarie 1881 
41, Maitland Park Road 

Londra, N.W. 

Tăcerea mea îndelungată a fost provocată de faptul că, 
o dată cu irăspunsul la scrisoarea dv. din 6 ianuarie, voiam să 
Yă trimit şi o listă cu modificările pe care ar urma să le in
troduceţi în cazul unei a doua ediţii a lucrării „Kapitaal en 
Arbeid" 137. Din cauza unor necazuri familiale, a unor lucrări 
neprevăzute şi a altor impedimente nu am terminat încă lista 
şi de aceea vă trimit deocamdată aceste rînduri, fără anexă, 
de teama de a nu interpreta greşit tăcerea mea prelungită. 
Modificările care mi s-au părut necesare privesc amănunte ; 
principalul, esenţa problemei este redată. 

Vă mulţumesc pentru amicala dedicaţie, prin care aţi 
aruncat personal mînuşa adversarilor noştri burghezi. 

Autorul 28) seriei „Mannen van beteekenis" 138, un inspec
tor şcolar, or something of that sort 29), mi s-a adresat în 
scris cu rugămintea de a-i trimite material pentru o biografie 
a mea ; pe deasupra, l-a delegat pe editorul său să se adre
seze cumnatului meu, Juta, pentru ca acesta să mă convingă 
să dau curs rugăminţii lui, întrucît, de regulă, eu resping 
asemenea propuneri. Acest domn - autorul lucrării „Man
nen'L - mi-a scris că nu-mi împărtăşeşte opiniile, dar le re
cunoaşte importanţa, şi-şi exprimă respectul etc. Acelaşi in
di vid a avut ulterior nerusinarea să includă în brosura lui o 
nascocire calomniatoare aparţinînd faimosului spio� prusian 
Stieber - probabil la sugestia unui socialist de catedră 126 
din Bonn - ditto, să mă acuze de falsificare intenţionată de 
cit ate, acest bărbat onorabil nedîndu-şi nici măcar osteneala 
să ci te ască în „ Volksstaat" polemica mea cu respectabilul 

28) Arnold Kerdijk. - Nota red. 29) - sau ceva de felul ace5ta. - Nota trad. 
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Brentano 139, din care ar fi văzut că Brentano, care iniţial mă 
învinuise in „Concordia" (ziarul fabricanţilor) de „falsificare 
formală şi materială", a încercat mai tîrziu să se justifice 
printr-o minciună că el ar fi înţeles aHminteri etc. O revistă 
olandeză a vrut să-mi ofere coloanele ei pentru a-i da o lecţie 
„inspectorului şcolar", dar eu nu reacţionez din principiu la 
asemenea pişcături de ploşniţă. Nici la Londra n-am luat 
vreodată în seamă asemenea lătrături literare. Dacă aş fi pro
cedat altfel, ar fi trebuit să-mi irosesc cea mai bună parte 
din timp cu dezminţiri, din California pînă la Moscova. Cînd 
eram mai tînăr, uneori mă băteam cu furie, dar înţelepciunea, 
care vine cu vîrsta, ne îndeamnă să evităm o inutilă dissipa
tion of force 30). 

Cred că „problema" pe care mi-o aduceţi la cunoştinţă şi 
care va fi discutată la Congresul de la Zi.irich este greşit 
pusă 140. Ceea ce trebuie făcut într-un anumit moment dat 
al viitorului, ceea ce trebuie făcut nemijlocit depinde, desi
gur, în întregime de condiţiile istorice date, în cadrul cărora 
urmează să se acţioneze. Această problemă se pune însă la 
modul abstract, este, de fapt, o problemă fantomă, la care sin
gurul răspuns trebuie să fie criticarea problemei înseşi. Nu 
putem rezolva o ecuaţie care nu conţine în datele ei elemente 
ale soluţiei. De altfel, dificultăţile unui guvern alcătuit subit 
în urma victoriei poporului nu sint nicidecum ceva specific 
„socialist". Dimpotrivă. După ce au obţinut victoria, polifi
cienii burghezi se simt numaidecît stînjeniţi de „ victoria" 
lor, în timp ce socialistul poate, cel puţin, să acţioneze nestîn
jenit. De un lucru puteţi fi siguri : un guvern socialist nu 
vine la cîrma ţării dacă condiţiile nu sînt îndeajuns de coapte 
pentru măsuri imediate necesare pentru a băga burghezia în 
sperieţi în aşa grad încît să fie realizat primul desideratum : 
timp pentru acţiunile următoare. 

Imi veţi da poate, ca exemplu Comuna din Paris, dar 
în afară de faptul că ea n-a fost decît revolta unui oras în „ 
condiţii excepţionale, majoritatea Comunei nu era nicidecum 
so[cial] 31)istă şi nici nu putea fi. Dacă ar fi dat dovadă cit 
de cit de common sense 32), ea ar fi putut obţine un compro-

30) - rii-.ipă de forţe. - Nota trad. 
31) Manuscrisul deteriorat. - Nota rad. 
32) - judecată sănătoasă. - Nota trad. 
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mis, avantajos pentru întreaga masă a poporului, cu Versail
les-ul - singurul lucru ce se putea realiza atunci. Ar fi fost 
suficient să pună mina pe Banca Franţei pentru a curma 
brusc lăudăroşenia versaillezilor etc. etc. 

Revendicările generale ale burgheziei franceze înainte 
de 1789 au fost, mutatis mutandis 33), stabilite aproape la fel 
c.Ct şi primele revendicări nemijlocite ale proletariatului din 
zi lele noastre, aproape la fel în toate ţările cu producţie ca
pitalistă . Dar înainte, a priori, a avut oare vreun francez din 
secolul al XVIII-lea fie şi cea mai vagă idee despre felul în 
care se vor realiza revendicările burgheziei franceze ? Antici
parea doctrinară şi, în mod necesar, fantezistă a programului 
de acţiune a unei revoluţii a viitorului nu face decît să o 
abată de la lupta imediată. Visul apropiatei pieiri a[l]umii 34) 
i-a însufleţit pe primii creştini în lupta lor împotriva impe
riului roman şi le-a dat încredere în victorie. Înţelegerea 
ştiinţifică a descompunerii inevitabile a orînduirii sociale do
minaute, care se petrece permanent sub ochii noştri, masele 
aţîţate de cîrmuiri întruchipînd vechi fantome ale trecutului 
�i, totodată, dezvoltarea pozitivă a mijloacelor de producţie 
care înregistrează progrese uriaşe - toate acestea ne garan
tează că în momentul izbucnirii unei adevărate revoluţii pro
letare vor exista şi condiţiile (deşi, desigur, în nici un caz 
idUice) unui modus operandi 35) al ei direct şi imediat. 

Convingerea mea este că nu a sosit încă momentul cri
tic pentru crearea unei noi Asociaţii Internaţionale a Mun
citorilor ; de aceea consider că orice congrese muncitoreşti, 
respectiv socialiste, atîta timp cit nu privesc împrejurări ne
mijlocite dintr-o ţară dată sau alta, nu numai că nu sînt 
utile, dar sînt chiar dăunătoare. Ele vor esua inevitabil în 
banalităţi de ordin [gen]eral 36), rumegate la �esfîrşit. 

Al dumneavoastră devotat prieten, 
Karl Marx 

Publicat pentru prima oara m 
„Pravda" nr. 62, 14 martie 1928 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

33) - cu schimbările respective. - Nota trad. 
a�) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
3j) - mod de acţiune. - Nota trad. as) Manuscrisul deteriorat. - Nota red. 
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7 

Engels către J enny Longuet 

la Paris 

[Londra] 24 februarie 1881 

Draga mea Jenny, 
Ilustrul Regnard poate să facă apel la „simpatia" ta faţă 

de opera lui 141• Iacobinul acesta, care apără respectabilul 
protestantism englez şi liberalismul vulgar englez recurgînd 
la appareil 37) istorict al aceluiaşi liberalism vulgar, merită 
într-adevăr cea mai profundă simpatie. Să trecem acum la 
„faptele" lui. 

1. Masacrarea celor 30 OOO de protestanţi din 1641 .  Ca
tolicii irlandezi sint aici în aceeaşi situaţie ca şi Comuna din 
Paris. Versaillezii au ucis 30 OOO de comunarzi şi au declarat 
apoi că acestea sînt ororile Comunei. Protestanţii englezi au 
ucis în timpul lui Cromwell cel puţin 30 OOO de irlandezi şi, 
pentru a-şi camufla acest act sălbatic, au născocit legenda 
după care asta s-a făcut pentru a răzbuna uciderea celor 
30 OOO de protestanţi de către catolicii irlandezi . 

Faptele se prezintă astfel : 
După ce Ulsterul a fost smuls proprietarilor Im irlanclezi , 

care în acea perioadă (1600-1610) deţineao pămîntul în pro
prietate comună, şi a fost cedat coloniştilor militari protes
tanţi s1.:oţieni, in vremurile tulburi care au venit după 1640 
aceşti colonişti nu se mai simţeau în siguranţă pe proprietă
ţile lor. Reprezentanţii oficiali puritani de la Dublin ai gu
vernului englez au răspîndit zvonul că armata covenanţ-ilor 
scoţieni 142 se pregăteşte să debarce în Ulster şi să-i extermine 
pe toţi irlandezii şi catolicii. Sir W. Parsons, unul dintre cei 
doi judecători supremi ai Irlandei, a declarat că într-un an 
în Irlanda nu va mai rămîne nici picior de catolic.  Aceste 
ameninţări, repetate în parlamentul englez, au · făcut ca la 
23 octombrie 1641 irlandezii din Ulster să se răscoale. Măce
luri însă n-au fost. Toate izvoarele din acea perioadă con
semnează că irlandezii au avut doar în intenţie un măcel ge
neral şi pină şi cei doi judecători supremi protestanţi au de-

a;) - sistemul. - Nota trad. 
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elarat (proclamaţia din 8 februarie 1 642) că „cea mai malI'e 
parte a conspiraţiei lor, cuprinzînd aici şi un măcel general, 
a fost zădărnicită". Dar la 4 mai 1 642 englezii şi scoţienii au 
aruncat în rîu femei irlandeze goale (oraşul Newry) şi au ucis 
irlandezi (Prendcrgast. „Cromwellian settlement of Ire
land", 1 865 143). 

L'Irlande la Vendee de l'Angleterre 38) .  Irlanda era cato
lică, Anglia protestantă era republicană, de aceea Irlanda este 
Vendee a englezilor. Există totuşi o mică diferenţă : revoluţia 
franceză voia să dea pămînt poporului, pe cînd Common
wealthul englez în Irlanda voia să ia poporului pămîntul. 

Aşa cum ştiu foarte bine cei mai mulţi dintre cunoscătorii 
istoriei, cu excepţia lui Regnard, întreaga reformă protestantă, 
lăsînd la o parte disputele şi controversele în legătură cu dog
mele, era un amplu plan de confiscare a pămînturilor. La 
inceput a fost deposedată de pămînturi biserica. Apoi, în ţă
rile in care protestantismul era la putere, catolicii au fost 
declaraţi rebeli, iar pămînul lor a fost confiscat. 

Irlanda însă a fost un caz special. „Căci englezii - spune 
Prendergast - par să fi fost de părere că dumnezeu a făcut 
o greşeală dînd irlandezilor o ţară atît de frumoasă cum este 
Irlanda ; şi sînt aproape 700 de ani de cînd ei încearcă să 
îndrepte această greşeală". 

întreaga istorie agrară a Irlandei este un şir de confiscări 
ele pămînturi irlandeze, cu scopul de a le ceda coloniştilor 
englezi. Sub vraja societăţii celte, aceşti colonişti au devenit, 
doclr după cîteva generaţii , mai irlandezi decît băştinaJ?ii. 

Apoi a avut loc o nouă confiscare şi o nouă colonizare şi 
lot aşa în infinitum. 

în secolul al XVII-lea, întreaga Irlandă, cu excepţia Nor
dului de curînd scoţianizat, era coaptă pentru o nouă confis
care, şi asta în aşa măsură, incît parlamentul britanic (pu
ritan), aprobindu-i lui Carol I o armată pentru a supune Ir
landa, a hotărit că, pentru a obţine banii în vederea înar
mării, să se dea drept garanţie cei 2 500 OOO de acri de pă
mînt care urmau a fi confiscaţi în Irlanda ! „A venturierii" 144 
care avansau banii aveau să numească şi pe ofiţerii acestei 
armate. Pămintul urma să fie în aşa fel împărţit între aceşti 
,,aventurieri", încît cîte 1 OOO de acri primeau cei care în 
Ulster avansau 200 1. st., în Connaught - 300 1. st., în Mun
ster - 450 1. st., în Leinster - 600 1. st. Iar dacă oamenii se 

38) - Irlanda este Vendee a englezilor. - Nota trad. 
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ridică impotriva unui plan atît de binefăcător sînt vendeeni I 
Dacă Regnard va ajunge vreodată într-un convent naţional, 
va putea să urmeze exemplul Parlamentului cel lung şi să 
lupte împotriva unei eventuale Vendee folosind aceleaşi 
mijloace. 

Abrogarea legilor penale ! 145. Dar iată că cele mai multe 
dintre acestea nu au fost abrogate în 1 793, ci în 1 778, cînd 
Anglia era ameninţată de republica americană răsculată, iar 
a doua abrogare a urmat în 1 793, cînd ameninţarea a apărut 
sub forma Republicii franceze şi Anglia avea nevoie de toţi 
soldaţii disponibili pentru a lupta împotriva acesteia I 

Subvenţia pentru Maynooth acordată de Pitt ! 146 
- Această pomană a fost la scurtă vreme anulată de toryi ş1 
abia în 1 845 a fost reintrodusă de sir R. Peel. Dar, nici un 
cuvînt despre celălalt cadeau que faisait a l'Irlande ce grand 
homme (c'est la premiere fois qu'il trouve grâce devant Ies 
yeux d'un J acobin) 39), o altă „subvenţie" - care nu est:..' 
numai „substanţială", dai:' chiar cu adevărat generoasă . -
despre cele trei milioane de lire sterline cu care a fost cum
părată Uniunea dintre Irlanda şi Anglia l47. Documentele par
lamentare vor arăta că numai capitolul cheltuielilor pentru 
cumpărarea unor circumscripţii electorale scăpătate şi nomi
nale reprezenta nu mai puţin de l 245 OOO l .  st. (O'Connell. 
„Memoir on Ireland", adresat rE!ginei) . 

Lordul Derby a înfiinţat le systeme des ecoles nationa
les 40) us. Foarte adevărat, dar în ce scop a făcut-o ? Vezi car
tea lui Fitzgibbon „Ireland in 1 868", lucrarea unui protestant 
şi tory statornic, sau oficialul „Report of Commissioners on 
Education in Ireland" din 1 826. Irlandezii şi-au asumat sin
guri educaţia copiilor lor, întrucît englezii nu se sinchiseau 
de ea. lntr-o vreme cînd taţii şi mamele engleze stăruiau 
asupra dreptului lor de a-şi trimite copiii la fabrică pentru 
a ciştiga bani în loc să-i îndrume la  şcoală pentru a învăţa, 
ţăranii irlandezi se luau la întrecere în ridicarea unor şcoli 
proprii. Dascălul şcolii era un învăţător ambulant, care pe
trecea cîteva luni în fiecare sat. I se dădea o colibă, i se plă
tea pentru fiecare copil cîte 2 penny pe săptămînă şi în tim
pul iernii cîţiva cărbuni. In zilele frumoase de vară lecţiile 
se ţineau pe cîmp lîngă vreun tufiş, de aceea se şi numeG.11 

39i - cadou pe care-l făcea Irlandei acest mare om (este prima 
oară cind el se bucură de simpatie în ochii unu,i iacobin), - Nota tracL 

40) - sistemul şcolilor naţionale. - Nota trad. 
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şcolile din tufiş. Erau şi şcolari ambulanţi, care, cu cărţile 
sub braţ, mergeau de la o şcoală la alta, găsind fără nici o 
greutate la ţărani adăpost şi hrană. In 1 8 1 2, în Irlanda exis
tau 4 600 de asemenea şcoli în tufiş, şi în „Report of the 
Commissioners" din acest an se spune că o asemenea educa
ţie „face mai curînd rău decît bine", „că o asemenea educaţie 
oamenii o primesc de fapt pentru ei, şi, deşi credem că este 
N putinţă s-o schimbăm, se pare că este cu neputinţă să îm
piedicăm răspîndirea ei : ea poate fi îmbunătăţită, dar nu 
poate fi oprită". Aşadar, aceste şcoli cu adevărat naţionale nu 
corespundeau vederilor englezilor. Pentru a le distruge au 
fost înfiinţate şcoli aparent naţionale. Ele sînt atît de puţin 
laice, încît cartea de citire este alcătuită din fragmente scoase 
din biblia catolică şi cea protestantă cu consimţămîntul ar
hiepiscopului catolic şi al celui protestant de la Dublin. Com
pară-i cu aceşti ţărani irlandezi pe englezii care pînă în ziua 
de astăzi se văicăresc din pricina frecventării obligatorii a 
şcoJii ! .  . .  
Publicat pentru prima oară 
in "S1 ednîi vek" nr. XIX, 1961 

8 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Marx către V. I. Zasulici 

Scumpă cetăţeană ! 

8 martie 1881 
41, Maitland Park Road, 

Londra, N. W. 

O boală de nervi, care revine periodic de zece ani m
coace, m-a împiedicat să răspund mai devreme la scrisoarea 
dv. din 16 februarie. Regret că nu vă pot da un răspuns suc
cint destinat publfcaţiei la întrebarea pe care mi-aţi făcut 
cinstea să mi-o adresaţi . Cu cîteva luni în urmă am promis 
Comitetului din Petersburg 15° o lucrare cu aceeaşi temă. Sper, 
totuşi, că vor fi de ajuns cîteva rînduri pentru a vă risipi 
orice îndoială asupra confuziei privind aşa-zisa mea teorie. 

Analizînd geneza producţiei capitaliste, eu spun : 
„La baza sistemului capitalist stă deci procesul de se

parare totală a producătorului de mijloacele de producţie . . .  
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Baza acestui proces o constHuie exproprierea agricultorilor. 
Ea este înfăptuită în mod radical deocamdată numai în An
glia.. . Toate celelalte ţări din Apusul Europei merg pe aceeaşi 
cale" („Le Capital", edit. franc;aise, p. 315) .  151 

„Inevitabilitatea istorică" a acestui proces este deci limi
tată în mod riguros la ţările din Apusul Europei. Cauzele care 
determină această limitare sînt indicate în următorul pasaj 
din capitolul al XXXII-lea : 

„Proprietatea privată bazată pe munca individuală . . .  este 
înlăturată de proprietatea privată capitalistă, bazată pe ex
ploatarea muncii altuia, pe munca salariată" (op. cit., p. 341 ) .  

ln  acest proces care are loc î n  Apus este vorba deci de 
transformarea unei f arme de proprietate privată într-o altă 
formă de proprietate privată. Ţăranii ruşi însă ar trebui să 
transforme proprietatea lor comună în proprietate privată. 

Analiza făcută în „Capitalul" nu oferă deci argumente 
nici pro, nici contra viabilităţii obştii ruseşti, dar cercetările 
speciale pe care le-am făcut în această problemă, şi pentru 
care am căutat material în izvoare originale, m-au convins că 
această obşte este punctul de sprijin al regenerării sociale 
a Rusiei. Dar pentru ca obştea să poată funcţiona ca atare, 
ar trebui mai întîi să se înlăture influentele dăunătoare care 
o asaltează din toate părţile şi apoi să i se asigure condiţii 
normale pentru o dezvoltare liberă. 

Am cinstea, scumpă cetăţeană, să rămîn al dv. devotat 

"Scris de K. Marx la B martie 1881 
Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marxa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 ; în limba română, 
publicat pentru prima oară in : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, 
.Bucureşti, 1964 

Karl Marx 

Origin<ilul în limba franceză 
Tradus din limba germană 
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Engels către S.F. Kaufmann 

la Londra 

(Ciornă) 

Stimate domnule Kaufmann, 

122, Regent's Park Road, N. W. 
(Londra] 11 martie 1881 

Ca răspuns la preţioasele dv. rînduri din 9 crt. regret 
că nu vă pot împlini rugămintea cu privire la garanţie. Am 
avut, legat de garanţii, asemenea experienţe, încît ll'li-am pro
pus, odată pentru totdeauna. ca mai bine să avansez eu în
sumi banii, în cazul că am posibilitatea s-o fac, decît să dau 
o garanţie. Dar nu dispun de aceşti bani ; iar dacă i-aş avea 
şi m-aş putea lipsi de ei, aş considera că prima mea datorie 
este să-i ofer partidului din Germania, căruia acum avem 
obligaţia să-i dăm orice bănuţ disponibil 41). 

In speranţa că veţi gas1 un alt mijloc de a vă procura 
fondurile care vă lipsesc, 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

rămîn al dv. devotat 42) 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germ;i.nă 

41) In manuscris sînt şterse cele ce urmează : „Mai am şi un alt 
motiv. In ultimii 10 ani am avut prea des ocazia să văd oit de repede
se schimbă oamenii care alcătuiesc asociaţiile muncitorilor germani 
de aici şi, de aceea, oricîntl se poate întîmpla ca, înainte de expirarea 
termenului garan ţiei sale, Asociaţia 102 să-şi schimbe cu desăvîrşire 
orientarea faţă de cea de acum, astfel incit, în ultimă instanţă, eu să 
md pomenesc că am garantat pentru d-l Most, ceea ce doar nu mi 
se poate cere". - Nota red. 

42) Scrisoarea nu este semnată. - Nota red. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

171 

Londra, 12 martie 1881 

Dragă domnule Bernstein, 
Vă trimit un material referitor la interzicerea adulte

rului 153. Dacă-l veţi putea folosi, nu am, desigur, cum să ştiu. 
Este o chestiune delicată si numai dv. sînteti în măsură să 
apreciaţi dacă, abordînd-o, · nu veţi face mai

· 
mult rău decît 

bine. 1n orice caz, am vrut să vă arăt o cale de a trata această 
poruncă fără a cădea într-o moralizare filistină, şi s-ar putea 
ca, totuşi, să vă fie de folos materialul istoric pe această temă, 
adunat în măsura în care a fost posibil. 

De altfel, în general, ziarul 43) se prezintă destul de bine, 
unele numere sînt foarte bune ; n-ar strica totuşi ceva mai 
puţine articole doctrinare, cum este cel despre socialismul de 
stat 154. Cum se poate ca Turgot, unul dintre primii econo
mişti ai secolului al XVIII-lea, să fie băgat în aceeaşi oală 
cu omul deosebit de practic al marii finanţe, Necker, pre
curson1l unor Laffitte şi Pereire, şi chiar cu lamentabilul 
Calonne, un adevărat aristocrat, omul expedientelor irespon
sabile : apres mois le deluge ? 44). Cum se poate ca aceştia, 
în special Turgot, şi chiar şi Necker, să fie puşi alături de 
Bismarck, care, ca şi Calonne, nu doreşte decît să obţină bani 
cu orice preţ şi apoi, fără prea multe rezerve, acest Bismarck 
.alături de Stoecker şi, pe de altă parte, de Schăffle & Co., 
-care de asemenea urmăresc fiecare cu totul alte tendinţe ? 
Dacă burghezii îi bagă pe toţi aceştia în aceeaşi oală, ăsta 
nu-i un motiv ca şi noi să procedăm într-un mod tot r ' :Jo a.e 
necritic. Tocmai aici se află rădăcina doctrinarismului, în 
faptul că se dă crezare afirmaţiilor interesate şi mărginite ale 
adversarului şi apoi, pe baza acestor afirmaţii, se construieşte 
un sistem care, fireşte, se sprijină pe ele şi se prăbuşeşte 

-0 dată cu ele. La Bis[marck] totul se învîrteşte numai în jurul 
banilor, iar pretextele pentru a-i obţine variază în funcţie de 

4�) „Der Sozialdemokrat". - Nota red. 
44) - după mine potopul. - Nota trad. 
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considerente pur exterioare. Daţi-i o altă componenţă a ma
jorităţii în Reichstag şi el va arunca peste bord toate planu
rile lui actuale şi va face altele, complet opuse. De aceea, ni
ciodată şi în nici o împrejurare nu se poate deduce falimen
tul societăţii moderne din acţiunile unui specimen atît de ira
ţional în teorie şi atît de nestatornic în practică cum este 
Bismarck. Tot atît de puţin vom afla din istericalele teore
tiC'e ale unui dement ca Stoecker. Dar nici din trăncăneala 
unor „cugetători'' â la Schăffle. Aceşti oameni nu „cugetă" 
(şi cam la atit se rezumă tot ce „cugetă" ei) la declararea 
falimentului societăţii moderne, ci, dimpotrivă, ei nu trăiesc 
decît ca s-o cîrpească din nou. Iată un exemplu din care ve
dem ce fel de cugetător este Schăffle : în „Quintessenz", şva
bul ăsta mărginit mărturiseşte că zece ani de-a rîndul a re
fl�ctat asupra unui punct (cel mai simplu) din „Capitalul" 
pină cînd a reuşit să-l înţeleagă, şi atunci a descoperit o pură 
inepţie ! 155. 

A numi „socialism" orice amestec al statului în libera 
concurenţă - taxele vamale protecţioniste, corporaţiile, mo
nopolul tutunului, etatizarea unor ramuri industriale, See
handlung l56, manufactura regală de porţelan - aceasta este 
o falsificare absolut interesată a burghezilor manchesterieni. 
Noi trebuie să criticăm această falsificare, şi nu să-i dăm cre
zare. Dacă însă îi dăm crezare şi pe această bază construim 
un sistem teoretic, el se va prăbuşi, împreună cu premisele
lui, deci cu simpla demonstrare că acest pretins socialism nu 
este altceva decît reacţiune feudală, pe de o parte, şi un 
pretext de a stoarce bani, pe de alta, scopul lui indirect fiind 
de a transforma un număr cît mai mare de proletari în func
ţionari şi pensionari dependenţi de stat, de a organiza, pe
lîngă armata disciplinată a muncitorilor şi funcţionarilor, 0t 
armată asemănătoare a muncitorilor. Alegeri forţate sub su
pravegherea unor fuhcţionari de stat superiori în locul su
praveghetorilor din fabrici - frumos socialism ! par aici 
ajungi dacă dai crezare spuselor burgheziei în care ea însăşi 
nu crede, ci doar se preface că crede : că, chipurile, sta
tul = socialism ! 

In general, concepţia dv. în legătură cu orientarea care 
trebuie să i se dea ziarului coincide întru totul cu concepţia 
mea ; mă bucură, de asemenea, că în ultimul timp nu se mai 
abuzează atît de cuvîntul revoluţie ca înainte. La început„ 
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după gra vele şovăieli din 1880 l57, era un lucru foarte bun, 
dar e mai bine totuşi ca, avîndu-1 în vedere şi pe Most, să ne 
ferim de vorbe mari. Se pot expune idei revoluţionare, fără 
a repeta într-una cuvîntul revoluţie. De altfel, bietul Most şi-a 
pierdut complet capul, nu mai ştie cum s-o scoată la capăt, 
�i ac.um mai vine şi succesul lui Fr[itzsche] şi V[iereck] în 
America 158, care-i ia apa de la moară. 

Acum ziarul poate, într-adevăr, să ridice moralul şi să-i 
îmbărbăteze pe oamenii noştri din Germania, lucru de care ei, 
cel puţin aşa-zişii conducători, au uneori mare nevoie. Eu 
am primit iar nişte scrisori plîngăreţe, la care am răspuns 
('Um se cuvine. La început V[iereck] era şi el foarte melan
colic, dar cîteva zile petrecute în aerul liber din Londra au 
fost suficiente pentru a-i reda elasticitatea. Ziarul trebuie să. 
poarte acest aer liber spre Germania, şi pentru aceasta tre
buie, în primul rînd, ca adversarul să fie tratat cu dispreţ, cu 
ironie. Dacă oamenii învaţă din nou să rîdă de Bismarck & Co., 
va fi o mare realizare. Să nu uităm însă că este prima oară 
cînd oamenilor, cel puţin marii lor majorităţi, li se întîmplă 
aşa ceva şi că o mulţime de agitatori şi redactori au fost scu
turaţi într-un mod foarte neplăcut din nişte locuri foarte plă
cute. De aceea este necesar să le ridicăm moralul şi să le 
amintim mereu că Bismarck & Co. au rămas aceiaşi măgari, 
aceleaşi canalii, aceiaşi jalnici nenorociţi neputincioşi în faţa 
mişcării istoriei ca şi înainte de atentat 22. Aşadar, orice 
cuvînt de spirit despre banda asta are valoare. 

In legătură cu Irlanda, numai atît : oamenii ăştia sînt 
prea deştepţi ca să nu ştie că o răscoală ar însemna pieirea 
lor. Ea ar putea avea şanse de succes numai în cazul unui 
război între Anglia şi America. Intre timp, irlalldezii l-au silit 
pe Gladst[one] să introducă în parlament un regulament in
terior de tip continental 159 şi, prin aceasta, să submineze în
tregul parlamentarism englez. L-au mai silit apoi pe 
Gladst[one] să-şi renege toate afirmaţiile şi să devină mai 
tory decît cei mai înverşunaţi tory. Legile excepţionale 160 au 
fost votate, billul agrar 161 va fi sau respins sau castrat de 
Camera lorzilor şi atunci va începe dansul, adică descompu
nerea ascunsă a partidelor va deveni publică. De la numirea 
lui Gladst[one], whigii şi toryi moderaţi, adică comunitatea 
marilor proprietari funciari, se unesc pe ascuns într-un mare 
partid al proprietarilor funciari. De îndată ce această unire se 
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va desăvîrşi, iar interesele de familie şi cele personale vor 
fi satisfăcute, sau, de pildă, în momentul în care billul agrar 
va sili noul partid să intre în arena socială, guvernul şi ac
tuala majoritate se vor destrăma pe loc. Împotriva noului 
partid conservator se va ridica atunci noul partid burghez
radical, fără a avea însa vreun alt &prijin în afara muncitori
lor şi a ţăranilor irlandezi . Şi, pentru a împiedica declanşarea 
unor noi şmecherii şi potlogării ,  se va forma de îndată un 
partid proletar-radical sub conducerea lui Joseph Cowen {de
putat de Newcastle), un vechi cartist, pe jumătate, dacă nu 
pe de-a-ntregul, comunist, un om de nădejde. Irlanda va face 
toate acestea ; Irlanda este elementul stimulator al imperiului. 
Vă spun toate acestea pentru informarea dv. particulară. Data 
viitoare vă voi scrie mai mult în această privinţă. 

Salutări 

Al dv., 
F. E. 

Intrucît Kautsky, căruia vă rog să-i transmiteţi salutări, 
va veni curînd aici, n-are rost să-i răspund pe larg. Dacă-l 
vedeţi pe Beust, salutaţi-l din partea mea. 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

1 1  

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, 28 martie 1881 

Dragă bătrîne, 
!ţi voi trimite bani de îndată ce îmi vei da posibilitatea 

s-o fac, comunicîndu-mi noua ta adresă, căci trebuie s-o de
clar la poştă, iar adresele pe care le găsesc în „Precurseur" 
nu mi se par prea potrivite în acest scop, putînd crea unele 
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dificultăţi . De îndată ce voi avea răspunsul, vei primi 100 fr. 
şi un răspuns amănunţit 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. „ Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Johann Philipp Becker)", 
Berlin, 1920 

12 

de la al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Londra, 30 martie 1881 
Dragă Bebel, 
Viereck (a cărui carte poştală o anexez) ţine ca eu să vă 

informez despre mitingul de la Boston ; dar, cum se întîmplă, 
de regulă, în cazul operaţiilor combinate, au intervenit şi aici 
o serie întreagă de piedici : 1) Harney a întîrziat cu o săptă
mînă să scrie, 2) a uitat să anexeze reportajul pe care eu 
l-am primit abia ieri. Astăzi i l-am dat lui Kautsky, care se 
află aici, ca să-l prelucreze pentru „S[ozialdemokrat]" 162. 

Mitingul de la Boston a fost strălucit, cu toate că mobi
lizarea oamenilor s-a făcut mizerabil ; au fost 1 500 de per
soane, 1/3 germani. Mai întîi a vorbit Swinton, un comunist 
american care ne-a vizitat vara trecută şi este proprietarul 
unui mare ziar din N[ew] Y[ork] 45). Apoi Fritzsche şi, la urmă, 
Wendell Phillips, un mare adversar al sclaviei, care, cu excep
ţia lui John Brown, a făcut mai mult decît oricine altcineva 
pentru abolirea sclaviei şi pentru ducerea la bun sfîrşit a 
războiului, unul dintre oratorii de frunte din America şi poate 
chiar din lume. El şi-a exprimat recunoştinţa pe care o poartă 
germanilor pentru că în 1 861 membrii germani ai societăţilor 
de gimnastică din toate oraşele mari l-au apărat cu piepturile 
lor in faţa golănimii americane şi au ajutat Federaţiei să 

'5) „The Sun". - Nota red. 
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păstreze oraşul Saint Louis l63. Iată o probă de felul cum a 
vorbit el : „Atîta timp cit mă aflu departe de cîmpul de luptă, 
nu-mi permit să critic modul în care se duce războiul. Mă uit 
la Rusia, situată la o depărtare de 4 OOO de mile, şi văd ce 
co�mar apasă poporul. Nu-mi rămîne decît să sper că se va 
găsi cineva care să i-l scuture de pe umeri. Şi dacă lucrul 
acesta nu-l poate face decît pumnalul, atunci spun bun venit 
pumnalului '. Se află aici măcar un singur american care să 
dezaprobe aceasta ? Dacă da, atunci să-l privească (arată spre 
portretul care atîrnă pe perete) pe Joe \Varren, care a murit 
la Bunkers Hill" . Asta s-a întîmplat la 7 martie, iar la 13 
bomba a făcut ceea ce nu putea face pumnalul 164. 

După cum anunţă „Standard" de astăzi, guvernul englez 
l-a pus pe Most sub urmărire din pricina articolului cu pri
vire la atentat ! 165 Dacă ambasada rusă si Gladstone vor cu 
orice preţ să facă din prostănacul Hans 46) un mare om, n-ai 
ce le face. De altfel, nu este deloc cert că M[ ost] va .fi con
damnat. Indignarea virtuoasă afişată de marile ziare în legă
tură cu bomba a fost mai mult o chestie de convenienţe, de la 
care burghezul de aici, de teamă să nu se compromită, nu se 
abţine niciodată. Ziarele umoristice, care reflectă mult mai 
fidel starea de spirit, au abordat cu totul altfel acest caz, şi 
pînă la sfîrşitul dezbaterilor multe se mai pot schimba, astfel 
încît sentinţa unanimă de condamnare pronunţată de cei 12 ju
raţi este încă departe de a fi sigură. 

Revenind la prietenii noştri din America, cuvîntarea lui 
Wendell Phillips este de cea mai mare însemnătate (ea a fost 
prilejuită de un tînăr ziarist american, Willard Brown, care 
anul trecut venea adesea aici pe la Marx şi care, în general, 
a făcut în presa americană tot ce se putea face pentru ei, in
clusiv reclama necesară). Succesul a depăşit, de altfel, aştep
tările mele şi arată că şi pentru germanii americani, chiar şi 
pentru burghezi, cultul lui Bismarck a ajuns în declin. Dar, 
speranţele lui O 47) legate de o a doua călătorie împreună cu 
L[iebknecht] cu greu se vor putea realiza ; nu prea o por
neşti pentru a doua oară la un interval atît de scurt. !n plus. 
importantul eveniment de la Petersburg şi urmările lui ine
vitabile fac inutilă o asemenea călătorie, care abia anul viitor 
va fi posibilă. Alex[andru] al III-lea va trebui, vrînd-nevrînd, 
să ia o măsură hotărîtoare care să pună lucrurile în mişcare, 

46) Hans - diminutiv de la Johann (numele lui Most) ; prostănacul 
Hans - „ersonaj popular din poveştile populare germane. - Nota red. 

47) Viereck ; în limba germană Viereck înseamnă pătrat. - Nota red. 
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dar pînă atunci va mai urma o scurtă perioadă de grele pri
goane -:- şi Elveţia va trece, probabil, curînd la expulzări în 
masă. Intre timp, bătrînul Wilhelm 48) se senilizează din ce 
în ce mai mult, dacă nu chiar se va curăţa ; Bismarck este 
pe zi ce trece tot mai turbat şi se pare că vrea cu orice preţ 
să joace rolul smintitului prusian Roland ; partidele burgheze 
se fărîmiţează zilnic văzînd cu ochii, iar frenezia impozite
lor, care a cuprins guvernul, face restul. Chiar dacă noi toţi 
am sta cu braţele încrucişate, evenimentele ne-ar împinge 
cu forţa pe primul plan şi ar pregăti victoria. Este o ade
vărată delectare să vezi cum apropierea crizei generale face 
să se coacă în întreaga lume situaţia revoluţionară de mult 
prevăzută, cum adversarul orb lucrează pentru noi, cum legi
tatea dezvoltării, care grăbeşte crahul universal, îşi face apa
riţia în haosul general şi îşi croieşte drum prin el. 

Salutări de la M[arx] şi de la al tău 

Publicat pentru prima oară in 
„Arhiv Mark!>a i L:nghelsa··, 
vol. I {VI), 1932 

1 3  

F .  E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

�ondra, 4 aprilie 1881 

Dragă bătrîne, 
Îţi scriu cu puţin înainte de închiderea poştei pentru că 

abia acum ţi-am trimis 4 1. st. = 100  fr. 80 c., care sper că-ţi 
vor fi plătite fără întîrziere. De adresa ta am avut nevoie 
întrucît este cerută aici la poştă, altfel nu se accepta transfe
rul. Pe Liebkn[echt] am să-l iau la rost pentru că nu şi-a 
ţinut promisiunile, era de datoria lor să facă ceva pentru 
tine 49) .  De altfel este îmbucurător faptul că tovarăşii noştri 

46) Wilhelm I.  - Nota red. 
4") Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 3-l, Bucure!?ti, Editura 

politică, 1982, p. 418. - Nota reâ. 
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şi-au recăpătat curajul, o bucată de timp au fost toţi cu mo
ralul la pămînt ; ziarul 50) se prezintă şi el destul de bine. 
Nătărăul de Mast are, hotărît, un noroc porcesc, „Freiheit" al 
lui era pe ducă, cînd deodată guvernul englez i-a venit în 
ajutor în modul cel mai strălucit 165. E greu să-ţi închipui o 
.asemenea colosală prostie, dar acum îi avem la cîrmă pe li
berali şi ăştia sînt în stare de orice tîmpenie şi de orice jos
nicie. Ei au acţionat cu atîta grabă, încît nici pînă acum nu 
ştiu în virtutea cărei legi să-l judece pe Mast ! Dar Bismarck 
.avea nevoie de acest coup pentru dezbaterile din Reichstag 
<:U privire la socialişti 166, şi cum lui Gladstone, premierul 
nostru, gîndul la omorîrea mişelească a lui Alexandru 51) nu-i 
dă pace, treaba asta n-a întimpinat nici un fel de dificultate. 
In schimb, le va fi mai greu să întocmească un act de acu
zare şi încă mai greu să fabrice un juriu care să-l condamne 
pe M[ost] . Şi aşa se face că, investind foarte puţin, M[ostj 
devine o celebritate, chiar dacă pentru scurt timp, iar Bis
marck, chiar dacă acum se mai bucură puţin, pînă la urmă 
se va compromite din nou. 

Cele mai calde salutări de la M[arx] şi de la al tău 

F. Engels 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels . .  ,Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Johann Philipp Becker)", 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Berlin, 1920 

14  

Marx către J enny Longuet 

la Argenteuil 

[Londra] 11 aprilie 1881 

Draga mea J ennychen, 
De cînd aţi plecat voi, aici este mare plictiseală - fără 

tine şi Johnny, şi Harra ! ,  şi d-l „Ceai I "  52) .  Cîteodată, cînd 

50) „Der Sozialdemokrat". - Nota red. s1) Alexandru al II-lea. - Nota red. ' 

52) Porecla nepotului lui Marx, Edgar. - Nota red. 
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aud glasuri de copii care seamănă cu ale copiilor noştri, alerg 
la fereastră, uitînd pentru moment că prichindeii sînt de cea
laltă parte a Canalului ! 

Mă consolez la gîndul că aveţi o locuinţă frumoasă, po
trivi tă pentru copii ; în rest, se pare că totul este rather 
worse 53) decît la Londra - în afară, totuşi, de climă, al că
rei efect binefăcător şi asupra astmei îl vei simţi cu timpul. 

Pentru mama54) am chemat din nou un alt doctor, şi 
anume pe d-rul Donkin, pe care mi l-a recomandat prof. Lan
kester ; he seems a bright and intelligent man 55), dar pentru 
boala mamei cred că, într-adf'văr, one man as good, and per
haps better, than another man 5fi). Totuşi, pe ea o mai distrează 
change of medical advisers 57), şi în prima perioadă - de 
cele mai multe ori nu prea lungă -, este plină de laude la 
adresa noului Esculap: Monoclul lui Longuet a apărut ime
diat după plecarea lui, de fapt zăcea în dormitorul vostru. 
Ne-am gîndit să-l trimitem cu Hirsch, dar amatorul acesta 
de bîrfeli cu greu se poate desprinde de Londra într-un mo
ment atît de propice micilor intrigi . Numai „teribila" afacere 
Mast 165 reprezintă un inepuizabil izvor de apă proaspătă 
(deşi nu de „o puritate cristalină") pentru acest cerb 58). Acum 
ameninţă că va pleca abia la 18  aprilie. In plus, şi-a găsit un 
tovarăş de idei în Kautsky, împotriva căruia era doar pornit 
cu atîta înverşunare. Engels nu-l mai condamnă nici el prea 
vehement pe individul acesta de cînd s-a dovedit un mare 
talent la băutură. Cînd drăgălaşul ăsta - mă refer la Kăutz
chen 59) - a venit întîia oară la mine, prima întrebare care 
mi-a venit pe buze a fost : semănaţi .::u mama dv. 60) ? - Nu 
semăn deloc, m-a asigurat el. Şi în gîndul meu am felicitat-o 
pe maică-sa. Tipul este o mediocritate, cu un orizont redus, 
superdeştept (are numai 26 de ani), atotştiutor, sîrguincios 
într-un anumit sens, se ocupă mult de statistică, dar nu iese 
mare lucru din asta ; face parte de la natură din neamul fi-

;;3) - mai prost. - Nota trad. 
54) Jenny Marx. - Nota red. 
55) - pare să fie un om competent şi inte,ligent. - Nota trad. 
56) - toţi medicii sint la fel de buni. - Nota trad. 
57) - schimbarea consultanţilor medicali. - Nota trad. 
58) Joc de cuvinte : Hirsch = nwnele lui Carl Hirsch ; „Hirsch" = 

„cerb'·. - Nota red. 
�9) Cuvîntul „Kautz" (diminutiv „Kautzchen") = individ, om ciu

dat, este consonant cu numele de familie „Kautsky". - Nota red. 
�9) Minna Kautsky. - Nota red. 
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listinilor, de altfel, în felul lui, e un om de treabă ; eu, pe 
cît e posibil, îl las în seama prietenului Engels. 

Alaltăieri a fost aici clubul Dogberry 61) ; ieri, în afara 
celor două fete Maitland - şi pentru un minut Lankester şi 
-dr. Donkin - au năvălit Hyndman cu soţia 62), amîndoi foarte 
amatori de taifas. Ea îmi place pentru felul spontan, necon
venţional şi hotărît de a gîndi şi de a vorbi, dar e comic să 
vezi cum, mută de admiraţie, nu-şi ia ochii de la buzele so
ţului, plin de el şi flecar ! Mama (era aproape 1 0  jumătate 
seara) era atît de obosită, încît s-a retras. Totuşi a amuzat-o 
o byplay 63). Şi anume, Tussy a descoperit printre Dogberries 
un nou copil minune - un oarecare Radford ; tînărul ăsta a 
şi ieşit barrister-at-law 64), dar dispreţuieşte dreptul şi lu
crează în acelaşi domeniu ca şi Waldhorn. He looks well, 
cross 65) de Irving şi răposatul Lassalle (nu are însă nimic 
comun cu maniera cinică, onctuos-înfigăreaţă de marchiz 
evreu a acestuia), an intelligent and somewhat promising 
boy 66). Dolly Maitland îi face o curte teribilă - iată care-i 
buba, iată de ce în timpul cinei mama şi Tussy îşi făceau 
mereu cu ochiul. In cele din urmă a mai venit şi d-l Maitland, 
aproape treaz, şi a început cu vecinul lui de masă, gata ori
cînd să dea învăţături - d-l Hyndman -, un duel verbal în 
legătură cu Gladstone, în care spiritistul M[aitland] crede. 
I - rather annoyed by a bad throat - felt glad when the 
whole lot vanished. It is a strange thing that one cannot well 
live altogether without company, and that when you get it, 
you try hard to rid yourself of itself. 67) 

Hartmann lucrează din greu la Woolwich ca common 
workman 68) ; dificultatea de a te înţelege cu el in indiferent 
-ce limbă creşte. Emigranţii ruşi de la Geneva îi cer să-l deza
vueze pe Rochefort 167, şi încă în mod public. Este ceva ce el 
nu vrea şi nu poate să facă, de altfel nici nu prea merge, fie 

61) Dogberry - personaj din piesa lui Shakespeare „Mult zgomot 
pentru nimic". - Nota red. 82) Mathilde Hyndman. - Nota red. 

03) - scenă mută. - Nota trad. 64) - avocat. - Nota trad. 
83) - .Arată bine, un amestec. - Nota trad. 66) - este un băiat inteligent şi care promite ceva. - Nota trad. 
67) - Eu mă simţeam destul de prost, mă durea gîtul şi am fost 

bucuros cînd au dispărut cu toţii. Ciudat lucru, să te lipseşti cu totul 
de societate nu poţi şi, cînd o ai, cauţi din răsputeri să te descotoro
-seşti de ea. - Nota trad. 68) - simplu muncitor. - Nota trad. 
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şi numai din pr1cma scrisorii adresate de Comitetul din Pe
tersburg lui Rochefort, care conţine exagerări şi pe care
Rochefort a publicat-o în „Intransigeant". In realitate, cei din 
Geneva s-au străduit mult timp să convingă Europa că, în 
fond, ei conduc mişcarea din Rusia ; acum, cînJ această min
ciună, pe care ei înşişi au răspîndit-o, a fost descoperită de
Bismarck & Co„ devenind primejdioasă, ei afirmă contrarul 
şi se străduiesc zadarnic să convingă întreaga lume de nevi
novăţia lor. De fapt, nu sînt decît nişte doctrinari, anarho
socialişti confuzi şi influenţa lor asupra „teatrului de război''" 
rus este egală cu zero. 

Ai urmărit procesul de la Petersburg împotriva atentato
rilor 168 ? Sînt nişte oameni de toată nădejdea, sans pose melo
dramatique 69), simpli, lucizi, eroici . Vorbăria şi fapta sînt 
opuşi incompatibili. Comitetul executiv din Petersburg 15o, 
care acţionează atît de energic, lansează manifeste de o „mo
deraţie" rafinată. Maniera lui este foarte departe de maniera 
şcolărească a lui Most sau de cea a gălăgioşilor puerili , care 
propovăduiesc tiranicidul ca pe o „teorie" şi un „panaceu''" 
(aces t lucru l-au făcut englezi inofensivi ca Disraeli, Savage 
Landor, Macaulay, Stansfeld, prietenul lui Mazzini) ; ei caută, 
dimpotrivă, să convingă Europa că modus operandi al lor este 
un mod de a acţiona specific pentru Rusia, inevitabil din 
punct de vedere istoric, pe marginea căruia se cuvine tot atît 
de puţin să se comenteze - în fav?area sau împotrivă - ca 
si în cazul cutremurului din Chios 169. · 

Cu acest prilej în Camera comunelor a izbucnit un scan
dal de toată frumuseţea. (Ştii că, pentru a-i face pe plac lui 
Bismarck şi lui Gorceakov, aceşti jalnici gladstonişti au atentat 
la libertatea presei din Anglia, în persoana nefericitului Most, 
atentat care are puţine şanse de reuşită.) Lordul Churchill� 
un tinerel tory impertinent din familia Marlborough, i-a in
terpelat pe sir Charles Dilke şi pe Brassey, ambii understrap
pers 70) în cabinet, în legătură cu subvenţionarea ziarului 
„Freiheit". Ei au negat categoric o asemenea treabă şi Churchill 
a fost obligat să dea numele celui care i-a furnizat informaţia. 
Era inevitabilul M. Maltman Barry ! Iţi anexez aici, în le
gătură cu această afacere, o tăietură din „Weekly Dispatch" 
(revista familiei Dilke, sub redacţia „radicalului filozof" 
Ashton Dilke, fratele marelui „Dilke") şi o declaraţie a lui 

89) - fără poză melodramatică. - Nota trad. 
70) - personaje de mina a doua. - Nota trad. 
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Maltman. Barry din „Daily News". Este limpede că Dilke 
minte ; jalnică figură acest lăudăros, care se autointitulează 
viitor „preşedinte al republicii engleze"' şi care, de frică să 
nu-şi piardă postul, îi permite lui Bismarck să-i comande ce 
revistă să fericească sau să nu fericească cu 1 I.st. ! Dar dacă 
s-ar mai afla acum că, de îndată ce Hartmann a sosit la Lon
dra, Ashton Dilke l-a invitat la dejun ? Numai că H[artmann] 
a refuzat, nevrînd .,să se expună". 

Apropo de comtistul renegat Maxse ! Individului acesta 
i se face prea multă cinste în „Justice" şi prea este tratat 
cu mănuşi glace. Acestei ciudate clici - englezi liberali şi, 
subspecia lor �i mai rea, so called radicals 71) - i se pare în
tr-adevăr o crimă că „Justice", fără să ţină seama de tradiţii 
şi de convenţii, nu-i tratează pe aceşti shams 72) şi humbugs 73) 
aşa cum se obişnuieşte şi nu întreţine legenda lansată pe 
seama lor de presa liberală de pe continent ! Cînd te gîndeşti 
cu cîtă neruşinare se năpusteşte presa londoneză asupra parti
delor socialiste din toate ţările europene, cît de greu este ca, 
atunci cînd crezi că merită osteneala să ripostezi un cuvînt, 
să poţi publica fie şi numai cîteva rînduri de răspuns în 
această presă ; tokşi este cam prea de tot să recunoşti prin
cipiul potrivit căruia dacă un ziar parizian se încumetă să-l 
critice pe „marele" 74) Gladstone, acest arhiipocrit şi cazuist 
de şcoală veche, ziarul ar fi obligat să pună la dispoziţia 
prozei d-lui Maxse coloane btregi, pentru ca acesta să poată 
înapoia cum se cuvine d-lui Gladstone avancement 15) primit 
de la el. 

Admiţînd că politica lui Gladstone (politica legilor excep
ţionale 160 şi a legii cu privire la portarmă 11o) faţă de Irlanda 
ar fi fost atît de justă pe cît este de greşită, ar mai fi existat 
-oare atunci un motiv să se vorbească de „generosite" 76) şi 
„magnanimite" 77) acestui om ? Ca şi cum asta ar hotărî rela� 
ţiile dintre Anglia şi Irlanda ! Ar trebui să i se dea să înţe
leagă lui Maxse că asemenea fraze în spiritul lui Pecksniff 78) 
au drept de cetăţenie la Londra, nu la Paris ! 

71) - aşa-numiţii radicali. - Nota trad. 
72) - escroci. - Nota trad. 
'3) - şarlatani. - Nota trad. 
74) 1n original, ironic : „graussen" (corect „Grossen"). - Nota red. 
75) - avansul. - Nota trad. 
76) - generozitatea. - Nota trad. 
77) - „mărinimia". - Nota trad. 
78) Personaj din romanul lui Dickens „Martin Chuzzlewit" (Bucu

reşti, E.S.P.L.A., 1955. - Nota trad.). - Nota red. 
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Spune-i lui Longuet să citească în „Times" de astăzi cu
vîntarea rostită de Parnell la Cork ; va găsi acolo esenţa a 
ceea ce trebuie spus despre noul bill agrar al lui Gladstone 161 ; 
nu trebuie însă să piardă din vedere că prin ruşinoasele lui 
măsuri preliminare (inclusiv desfiinţarea libertăţii cuvîntului 
pentru membrii Camerei comunelor 159) Gl[adstone] a creat o 
asemenea situaţie, încît acum în Irlanda au Zoe evictions 79) 
!n proporţii de masă, în timp ce bill-ul reprezintă o pură 
fantasmagorie, întrucît lorzii, care au obţinut de la Gladstone 
tot ceea ce au vrut şi care nu mai au de ce să se teamă de 
Liga agrară 171, vor face, fără îndoială, ca acest bill să cadă 
sau îl vor castra în aşa fel, încît, în cele din urmă, irlandezii 
înşişi să voteze împotriva lui. 

Sărută copiii de o sută de ori din partea mea ; salutări 
lui Longuet. Scrie-mi, dear child 8o), cum o duci cu sănă
tatea ? La revedere. 

Dear Johnny, how do you like France ? 81) 

Al tău, 
Old Nick 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în .,Nacealo" nr. 5, 1899 ; 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

în întregime în „Bolşevik", nr. 5, 1931 

1 5  

Engels către Eduard Bernstein 

la ZUrich 

Londra, 14 aprilie 1881 

Dragă domnule Bernstein, 
Multe mulţumiri pentru extras numai că, din mai 

multe motive, am fi vrut să citim textul complet al respecti-

19) - alungări de pe păminturi. - Nota trad. 
80) - copilă dragă. - Nota trad. 
81) - Dragă Johnny, cum iţi place Franţa ? - Nota trad. (Scris 

de Marx la începutul scrisorii cu litere mari de tipar. - Nota red.) 
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velar cuvîntări. K[autsky] v-a rugat, probabil, 'să trimiteţi a1c1 
stenograma 172 pentru citeva zile. ln Reichstag şi în Landtag 
s-au spus multe lucruri care ar fi fost mai bine să nu fie 

.spuse 173 şi în privinţa cărora noi nu ne putem pronunţa, atîta 
timp cit nu sîntem în totală cunoştinţă de cauză. 

Ne-a surprins foarte neplăcut declaraţia dv. că vreţi să 
plecaţi de la ziar 82) .  Nu vedem absolut nici un motiv pentru 
-care s-o faceţi şi am fi foarte bucuroşi dacă aţi abandona 
această hotărîre. Chiar de la bun început aţi redactat ziarul 
cu pricepere, aţi adoptat tonul potrivit şi, totodată, aţi dat 
dovadă de înţelepciunea necesară. La redactarea unui ziar 
-erudiţia nu este nici pe departe atît de importantă pe cit este 
.abilitatea de a sesiza rapid lucrurile exact din unghiul po
trivit, şi dv. aţi făcut asta aproape întotdeauna. Este un lucru 
pe care Kautsky, de pildă, nu l-ar fi putut face. El are în
totdeauna prea multe puncte de vedere secundare, care se 
pretează pentru articole mai lungi de revistă, dar la un ziar, 
unde trebuie să te hotărăşti repede, cu asemenea metode de
.seori nu vezi pădurea din cauza copacilor ; or, un organ de 
presă al partidului nu poate admite un lucru ca acesta. Ală
turi de dv. K[autsky] ar fi foarte bun, dar mă tem că, dacă 
va fi singur, scrupulele lui teoretice îl vor împiedica de prea 
multe ori să pornească direct de pe o poziţie de luptă hotărită, 
.aşa cum reclamă „S[ozialdemokral]" .  Nu văd cine v-ar putea 
inlocui în momentul de faţă, cind L[iebknecht] e închis 171 şi 
nu poate veni la Zilrich, ceea ce, oricum, n-ar avea sens, dacă 
n-ar fi neapărată nevoie, căci el poate fi de mai mult folos 
în Reichstag. Aşa că dv„ vreţi-nu vreţi, trebuie să rămîneţi. 

Dacă pînă acum noi nu am publicat în „S[ozialdemokrat]" 
direct şi sub semnătura noastră, puteţi fi sigur că aceasta nu 
se datoreşte felului în care aţi redactat dv. ziarul. Dimpotrivă. 
Cauza rezidă tocmai în declaraţiile despre care am amintit 
mai sus şi care au fost făcute în Germania. Ni s-a făgăduit, 
e drept, că asemenea lucruri nu se vor mai repeta, iar carac
terul revoluţionar al partidului va fi exprimat deschis şi 
păstrat cu fermitate. Dar am vrea ca mai întîi să ne con
vingem că aşa se şi întîmplă ; contăm atît de puţin pe revo
luţionarismul unor domni (mai curînd, invers), încit, tocmai 
de aceea, am dori foarte mult să luăm cunoştinţă de st��10-

82) „Der Sozialdemokrat". - Nota red. 
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gramele tuturor cuvîntărilor ţinute de deputaţii noştri. După 
ce veţi face uz de ele, nu vă va fi greu să le trimiteţi flici 
pentru cîteva zile ; pentru restituirea lor promptă, garantez 
eu. Acest lucru va contribui la înlăturarea ultimelor obstacole 
care mai există - nu din vina noastră - între noi şi partidul 
din Germania. Asta rămîne între noi. 

După cît se pare, Gladstone îi pregăteşte lui Mast o 
victorie. E greu de presupus că se vor găsi 12 juraţi care să-l 
condamne în unanimitate pe Mast, şi e suficient ca unul 
singur să se pronunţe pentru achitare, pentru ca procesul să 
cadă ; e drept că el ar mai putea fi judecat în faţa altei Curţi 
cu juri, dar aproape niciodată nu se procedează astfel. In 
plus, legea din 1861 1�5, în baza căreia a fost acuzat M[m,t], 
n-a fost încă niciodată aplicată. 

Ieşirea lui Argyll din guvern pentru motivul că bill-ul 
agrar l Jl irlandez acordă arendaşilor o oarecare participare la 
proprietatea asupra pămîntului este de rău augur pentru 
soarta acestui bill în Camera lorzilor. Intre timp, Parnell şi-a 
început cu succes la Manchester călătoria prin Anglia în 
scopuri agitatorice. Situaţia marii coaliţii liberale devine din 
ce în ce mai critică. De altfel, deşi aici totul se mişcă încet, 
în schimb treaba se face cu atît mai temeinic. 

Aşadar, nu vă lăsaţi impresionat de primele greutăţi, nu 
vă pierdeţi curajul şi continuaţi-vă netulburat redactarea ca 
�i pînă acum. La nevoie, scrieţi la Leipzig să vi se trimită 
pe cineva în ajutor ; ar fi, desigur, cea mai bună cale pentru 
a înlătura greutăţile cu care aveţi de luptat. Abia cînd vă va 
!i sosit un om nou, veţi putea vorbi de plecare. 

Calde salutări 

Publicat pentru prima oară 
în "Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

de ia al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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16 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Londra, 28 aprilie 1881 

Dragă Bebel, 
In legătură cu cele întrebate de tine, m-am adresat sursei 

mele (un agent de bursă), cerindu-i sfatul cum e mai bine să 
procedeze persoana în cauză - să continue să plătească la 
Great Britain Mutual & Co. (biroul 1 0 1 ,  Cheapside, oare nu 
este unul şi acelaşi lucru cu Great Britain Mutual Insurance ?), 
sau să oprească plăţile ? Iată răspunsul primit : 

„Ne temem că nu există altă soluţie decît să se continue 
plăţile în măsura în care sînt reclamate" (we fear there is 
no alternative but to keep on paying the calls as they are 
made). 

Ede 83) ne-a trimis stenogramele dezbaterilor din Reichs
tag în legătură cu starea de asediu şi cu lege„ asigurării contra 
accidentelor 176. Te felicităm pentru amîndolAă cuvîntările tale. 
îndeosebi cea despre legea asigurării contra accidentelor ne-a 
plăcut. Acesta este tonul just care trebuie adoptat, elegant, 
dP. o superioritate ironică, dar bazat pe o cunoaştere reală a 
problemei. Critica proiectului de lege este cit se poate de 
bună şi nu e nimic de spus în plus. �ţi spun toate acestea în 
mod expres şi în numele lui M[arx] : a fost cea mai bună cu
vîntare a ta pe care am avut prilejul s-o citim, iar dezbate
rile îţi lasă impresia că strungarul Bebel este singurul om 
cultivat din tot Reichstagul. 

Ceea ce ai mai putea să introduci, eventual, la a doua 
citire : Ne veţi întreba, poate, domnilor, cum de ne permite 
conştiinţa să aprobăm bani acestui guvern, fie şi pentru aju
torarea muncitorilor accidentaţi ? Domnii mei, după tot ce 
Landtagul prusian şi dv. înşivă aţi făcut pentru votarea cre
ditelor, puterea Reichstagului în problemele financiare, posi
bilitatea de a obţine concesii de la guvern strîngînd baerele 
pungii au fost reduse la zero. Reichstagul şi Landtagul şi-au 
jertfit în întregime dreptul lor asupra bugetului, au renunţat 

sa) Eduard Bernstein. - Nota red. 
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la el fără compensaţii ,  iar cîteva biete milioane ruc1 nu mai 
contează. In plus, toate creditele acelea îi favorizau pe ex
ploatatori (taxe vamale protecţioniste, cumpărarea de cai 
ferate cu 30D/0 peste valoarea lor - acţiunile renane erau 
cotate sub 120, în urma ofertei de cumpărare a guvernului au 
crescut la 150 şi acum la 160 ! )  ; de data aceasta cel puţin, 
banii merg pentru muncitori. 

De altfel, prin condiţiile prezentate de tine privind adop
tarea proiectului de lege ai spatele complet acoperit. 

Dar ce prost, rău şi îngîmfat este acest prusian înapoiat 
�i birocrat, fratele lui Puttkamer ! 177 

M[arx] îţi trimite calde salutări. 
Ede scrie că deocamdată rămîne 84). 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghel.sa", 
vol. I (VI), 1932 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

17  

Marx către J enny Longuet 

la Argenteuil 

Draga mea Jenny, 

[Londra] 41, Maitland Park, N.W. 
29 aprilie 1881 

Te felicit pentru fericitul eveniment 85) ; presupun că, cel 
puţin, totul este în ordine, dacă ţi-ai dat osteneala să scrii 
-chiar tu. „Femeile" mele se aşteptau ca „noul cetăţean al 
lumii" să sporească „cea mai bună jumătate" a neamului ome
nesc ; în ce mă priveşte, prefer ca copiii care se nasc în acest 
moment de cotitură a istoriei să fie de sex „bărbătesc". Ei au 
înaintea lor perioada cea mai revoluţionară pe care au trăit-o 

84) Vezi volumul de faţă, p. '184. - Nota red. 
85) Naşterea nepotului lui Marx, Marcel Longuet. - Nota red. 
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vreodată oamenii . Acum e rău să fii atît de „bătrîn" încît să 
poţi doar să prevezi, în loc să vezi. 

„Noul venit" şi-a făcut apariţia în apropierea zilei tale 
de naştere, a lui Johnny şi a mea. Ca şi noi, el preferă fru
moasa lună mai. Sînt însărcinat, bineînţeles, de mama (şi de 
Tussy, deşi poate că ea va găsi timp să-ţi scrie personal) să-ţi 
transmit cele mai bune urări, eu însă n-am reuşit să înţeleg 
niciodată la ce pot folosi „urările", decît poate doar pentru 
a acoperi propria noastră neputinţă. 

Sper că, cu timpul, vei găsi menajera de care ai nevoie 
şi-ţi vei pune la punct „gospodăria". Am fost destul de în
grijorat la gîndul că prea multe greutăţi te apasă tocmai în
tr-un moment atît de critic. 

După cum reiese din ultima ta scrisoare, Johnny se în
tremează. lntr-adevăr, el este cel mai plăpînd dintre cei trei 
băieţi 86) pe care am cinstea să-i cunosc personal. Spune-i că 
ieri, în timp ce mă plimbam prin parc - Maitland Park, al 
nostru - s-a apropiat brusc de mine tipul acela grozav, paz
nicul parcului, m-a întrebat de Johnny şi, la sfîrşit, mi-a co
municat importantul eveniment că „iese la pensie" şi lasă 
locul unei „forţe" mai tinere. O dată cu el dispare unul dintre 
stîlpii „Lordului Southampton" 11s. 

In „cercul nostru", cum l-a botezat Beesly, noutăţi pu
ţine. Pumps tot mai aşteaptă „veşti" de la Buest şi pînă atunci 
ii face ochi dulci lui „Kautsky", care însă încă nu „s-a pro
nunţat". Ea îi va fi în veci recunoscătoare lui Hirsch, care 
nu numai că i-a făcut o „declaraţie" formală, dar, după ce a 
fost refuzat, şi-a repetat „declaraţia" înainte de a pleca la 
Paris. Hirsch ăsta este din ce în ce mai greu de suportat. 
„Părerea" mea despre el este şi ea din ce în ce mai proastă. 

Ultima toană a Londrei a fost ridicarea în slăvi a lui 
Disraeli, ceea ce i-a dat lui John Bull satisfacţia de a-şi ad
mira propria-i mărinimie. Nu este „extraordinar" să cople
şeşti cu laudele un mort, după ce, cu puţin înainte de a intra 
în pămînt, îl salutai cu mere putrede şi ouă clocite ? Asta va 
arăta, totodată, „claselor de jos'• că, chiar dacă în lupta pentru 
„ranguri şi avuţie" „stăpînii lor de la natură" pot să se ia de 
păr, moartea scoate la lumină adevărul că conducătorii „cla
selor guvernante" sînt întotdeauna „oameni mari şi minunaţi"-

86) fi ii lui Jenny Longuet : Jean (Johnny), Henri şi Edgar. -

Nota red. 
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Gladstone a făcut o foarte abilă mutare de şah - pe care 
însă „stupide Partei" 87) nu o înţelege -, într-un moment 
cînd, ca urmare a importului de grîne şi vite din Statele 
Unite, proprietatea funciară în Irlanda (ca şi în Anglia) se 
depreciază ; tocmai în acest moment, el pune la dispoziţia 
proprietarilor funciari vistieria statului, pentru ca ei să-şi 
poată vinde pămînturile la un preţ pe care ele nu-l mai 
au ! 179. 

Adevăratele dificultăţi ale problemei agrare din Irlanda, 
care nu privesc nicidecum numai Irlanda, sînt atît de mari, 
încît singura cale posibilă de a le rezolva ar fi să se acorde 
irlandezilor autoguvernarea şi să-i silească, astfel, p2 aceştia 
să-şi rezolve singuri problemele. Dar John Bull este prea 
prost ca să înţeleagă acest lucru. 

Chiar acum a venit Engels. lţi transmite calde salutări 
şi, cum tocmai este timpul să expediez poşta, aşa încît nu 
pot lăsa sfîrşitul scrisorii pentru mai tîrziu, trebuie s-o în
trerup aici . 

Salutări lui Johnny, Ijarry şi „bunului" lup 88) (care, în
tr-adevăr, este un băiat grozav), precum şi lui papa Longuet. 

Publicat pentru prima oară 
in „Nacealo", nr. 5, 1889 

1 8  

Al tău, 
Old Nick 

Origi nalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Jenny Longuet 

la Argen teuil 

122, Regent's Park Ro'\d, N.W. 
Londra, 31 mai 1881 

Draga mea J enny, 
Multe mulţumiri pentru amabila ta scrisoare ; e, într-ade

văr, foarte drăguţ din partea ta că, după ce ai atîtea griji, 
cărora trebuie să le faci faţă, te mai aşezi să ne scrii. Dar 

87) - „partidul proştilor". - Nota trad. 
88) Edgar Longuet. - Nota red. 
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să trec imediat la lucrul cel mai important. Am toate motivele 
să sper că, dacă nu intervine ceva neprevăzut, o vei avea cît 
de curînd pe mama la tine ; duminică, Maurul mi-a spus că  
medicul 89) crede că  ea va f i  destul de în putere ca  să  facă 
această. călătorie. Din cînd în cînd, starea ei se schimbă ra
dical, uneori este toată ziua pe picioare şi se poate chiar ca 
seara să meargă la teatru, alteori are dureri violente şi cîteva 
zile în şir abia dacă se scoală din pat. Se pare însă că aceste 
crize trec fără a lăsa urme, fără a-i agrava starea în mod vi
zibil. Continuă însă să slăbească, şi acesta pare a fi singurul 
simptom permanent care, dacă nu e îndepărtat, poate deveni 
periculos. Despre ce fel de boală e vorba, habar n-am şi în
clin să cred că şi medicii bîjbîie în întuneric, în orice caz, 
nu par să fie toţi de aceeaşi părere. Cînd ţi-a scris Tussy. 
mama tocmai avusese una din aceste crize şi am impresia că  
a fost o mică neînţelegere în privinţa celor spuse de medic, 
şi anume că atunci nu era, pentru moment, în situaţia de a 
putea călători. Chiar şi medicul ar dori foarte mult ca ea să 
plece, căci speră ca schimbarea să aibă un efect bun. - Acum 
despre băile turceşti ale Maurului.  Nu trebuie să te sperii 
din cauza lor, le face numai din pricina piciorului înţepenit 
de reumatism, care-l supără la mers. Cît priveşte răceala lui, 
vremea caldă de acum o va face să dispară aproape cu totul, 
iar schimbarea de aer, la mare, o va lecui definitiv - asta-i 
părerea mea. Tocmai am fost cu el la Hampstead Heath şi 
sper că plimbarea îi va face bine. Mama era plecată, aşa că  
în  momentul acesta nu poate să-i fie prea rău. 

Mă bucur că, în ciuda tuturor petites miseres de la vie 
de campagne 90), îţi fac, totuşi, plăcere casa, grădina şi clima, 
ceea ce, de fapt, este principalul ; cu restul, ori vei găsi cu 
timpul o soluţie, ori te vei obişnui. Cel mai mult te invidiez, 
bineînţeles, pentru pivniţa cu vinuri şi, în general, pentru piv
niţe, după care aici, la Londra, nu putem decît să oftăm 
zadarnic .  

Aţi crescut, probabil, grozav în ochii bătrînului Collet 
de cind tu şi Longuet l-aţi determinat pe Clemenceau să 
adopte singurul punct de vedere "just" cu privire la Tuni
sia 180• Îmi pot închipui perfect entuziasmul bătrînului cînd a 
văzut politica tipic ortodoxă propovăduită într-un mare co-

s9) Donkin. - Nota red. 
90) - micilor mizerii ale vieţii de ţară. - Nota trad. 
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tidian 91) din Paris. lnchipuieţi-1 pe ciudatul ăsta bătrîn, care 
toată viaţa a apărat coroana şi acum vorbeşte de un salvator 
al republicii. 

Aici, totul e ca şi pînă acum, afară doar de faptul că o 
avem aici pe Mrs. Pauli, care o aduce pe cea mai mare dintre 
fiicele ei vitrege la Manchester, unde va rămîne un timp la 
o veche prietenă a lui Pauli. Nu mai este chiar atît de grasă 
ca înainte, dar e la fel de vioaie. Duminica trecută, ca un dar 
ceresc, am primit puţină vinariţă şi cu ajutorul unei duzini 
de sticle de vin de Mosela am pregătit trei bowl-uri de 
Maitrank 92), care au fost golite pe loc de o societate destul 
de numeroasă. Am fost paisprezece persoane şi ne-am simţit 
cu toţii foarte bine. Lenchen a fost şi ea cu noi şi azi-dimi
neaţă mi-a spus că nu i-a fost prea bine : „N-a avut niciodată 
în viaţa ei o asemenea Katzenjammer 93)" . (Te rog să nu mă 
trădezi !) Mrs. Pauli regretă foarte mult că de data asta nu 
te-a putut vedea şi îţi trimite salutări prieteneşti. 

Hartmann a venit ieri cu vestea că pleacă în America ; 
pentru el e bine, nu s-a putut deloc aclimatiza cum trebuie 
aici pînă cînd n-a găsit de lucru pentru scurt timp la Fabrica 
de cablu Siemens din Woolwich, dar acum s-a terminat şi cu 
asta. Intenţionează să se înapoieze peste cîteva luni. 

Pumps o duce ca de obicei, din cînd în cînd suferă de 
dureri de cap ; singura mea boală este surzenia, care se agra
vează la urechea stingă ; sper ca vara s-o vindece. 

Salutări prieteneşti lui Longuet. Pumps îţi trimite calde 
salutări şi eu mă alătur ei. 

Cu drag 

91) „La Justice". - Nota red. 
92) - „pelin". - Nota trad. 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

93) - „mahmureală după chef". - Nota trad. 
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19  

Marx către John Swinton 

la New York 

Dragă domnule Swinton, 

2 iunie 1881 
41, Maitland Park Road 

Londra, N.W. 

Nu cred că mai e nevoie să vi-l recomand pe aducătorul 
acestor rînduri, minunatul meu prieten, d-l Hartmann. Vă 
trimtt prin el fotografia mea. Este destul de proastă, dar este 
singura care mi-a mai rămas. 

Cit priveşte cartea domnului Henry George 94), o consider 
o ultimă încercare de a salva dominaţia capitalistă. pesigur, 
nu aceasta a fost intenţia autorului, dar pînă şi discipolii mai 
vechi ai lui Ricardo - radicalii - îşi închipuiau că totul se 
poate îndrepta prin aproprierea rentei funciare de către stat. 
De această doctrină m-am ocupat în „Misere de la philo
sophie" (publicată în 1 847 şi îndreptată împotriva lui Prou
dhon) 1s1. 

Soţia mea vă trimite cele mai bune urări. Din nefericire, 
evoluţia bolii ei vădeşte din ce în ce mai mult un carac
ter fatal. 

Rămîn, stimate domn, 

Al dv. foarte devotat, 
Karl Marx 

Ajuns în Statele Unite, „Viereck" a fost atît de buimăcit, 
incit l-a confundat pe prietenul meu Engels cu mine şi v-a 
transmis complimentele mele ca fiind din partea lui Engels ; 
la fel a făcut şi cu un alt prieten al meu din America, din a 
cărui scrisoare mi-am dat seama de acest quidproquo. 

Publicat pentru prima oară 
în : „A Souvenir from Jimmie 
Higgins Book Shop", 
New York, 1923 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

94) H. George. „Progress and Poverty". - Nota red. 
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Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 2 iunie 1881 

Dragă Sorge, 
lţi recomand călduros pe aducătorul acestei cărţi poştale, 

prietenul meu Hartmann. 

Publicat pentru prima oară 
în „The New-York Herald" nr. 16 455 
din 10 septembrie 1881 

2 1  

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 2 iunie 188 1 . 

Dragă Sorge, 
Iţi prezint în persoana aducătorului pe prietenul nostru 

Leo Hartmann, o personalitate din Moscova. Ar fi de prisos 
să-l recomand în mod special atenţiei tale. Dacă în timpul 
şederii lui în America îi poţi fi de folos cu ceva, vei face un 
serviciu cauzei generale şi un gest de amabilitate faţă de 
Marx şi de mine. 

PubliC'at pentru prima oară 
în „The New-York Herald", 
nr. 16 455 din 10 septembrie 1881 

Al tău devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 
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Ivfarx către J enny Longuet 

la Argenteuil 

[Londra] 6 iunie 1881 

Dragul meu Don Quichotte, 
Sînt, într-adevăr, vinovat că nu ţi-am răspuns mai de

vreme, dar tu cunoşti intenţiile mele bune şi slaba lor trans
punere în fapte cînd e vorba de asemenea lucruri. Nu trece 
însă nici o zi fără să mă gîndesc la tine şi la încîntătorii tăi 
copii 95). 

în privinţa sănătăţii mele nu trebuie să-ţi faci griji. Am 
avut un guturai zdravăn, aproape tot atît de nesfîrşit ca gu
turaiul cronic al răposatului Seguin ; acum însă e pe cale 
să treacă repede. 

ln ce o priveşte pe Mohmchen 96), cred că ştii că boala 
de care suferă este fără leac şi, efectiv, puterile îi slăbesc 
mereu. Din fericire, durerile nu sînt atît de violente cum se 
întîmplă în asemenea cazuri, cea mai bună dovadă în acest 
sens este că ea continuă să frecventeze de cîteva ori pe săp
tămînă teatrele din Londra. Rezistă, într-adevăr, foarte bine, 
dar de o călătorie la Paris nici vorbă nu poate fi. Mi se pare 
o întîmplare deosebit de fericită sosirea ieri, absolut pe neaş
teptate, a Linei Scholer, care va rămîne aici cam vreo lună. 

Johnny a primit Reineke, sau, mai bine, Renard, vul
poiul 97) pe care i l-am trimis ? şi are, bietul copil, pe cineva 
care să i-l citească ? 

Astăzi (zi de repaus la bancă 163) şi ieri a fost o ploaie 
straşnlcă şi o vreme rece, scîrboasă, una dintre glumele proaste 
pe care tatăl ceresc o are întotdeauna pregătită pentru turma 
lui de plebei din Londra. Ieri, ploaia lui a stricat demonstraţia 
din Hyde Park a adepţilor lui Parnell 184. 

Hartmann a plecat vinerea trecută la New York şi sînt 
bucuros că acum este în afară de pericol. Ca un prost, cu 

05) Jean, Henri, Edgar şi Marcel. - Nota red. 
•&) Soţia lui Marx, Jenny. - Nota rc;d. 
91) J. W. Goethe. „Reineke Fuchs� - Nota red. 
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cîteva zile înainte de plecare, i-a cerut lui Engels mîna lui 
Pumps, şi încă în scris, comunicîndu-i că nu crede că face prin 
aceasta o greşeală, cu alte cuvinte, că el (Hartmann) socoate 
că Pumps nu-l va respinge (pe Hartmann). Fata a flirtat, în
tr-adevăr, puţin cu el, şi asta numai pentru a-l incita pe 
Kqutsky. De la Tussy am aflat acum că şi ei i-a făcut Hart
mann aceeaşi propunere înainte de plecarea ei la Jersey. Ac
tuala poveste este însă cu atit mai urîtă cu cit vestita Perov
skaia, care şi-a dat viaţa pentru mişcarea din Rusia, a trăit 
cu Hartmann într-o căsătorie „liberă". Şi n-a trecut mult de 
cînd ea a murit spînzurată 185. De la Perovskaia la Pumps -
e prea de tot, şi pe mama povestea asta a scîrbit-o, împreună 
cu tot sexul bărbătesc ! 

Articolul lui Longuet despre Irlanda este bun. Toţi cre
deam că s-a întîmplat ceva cu el, din moment ce, de la un 
timp, numele lui apărea tot mai rar în „Justice". L-ai mai 
vă:..:ut cumva pe ilustrul Hirsch sau ai auzit ceva despre eţ ? 
Astăzi am primit de la el două ziare din New York. 

· 

ln ele am găsit o ştire demnă de a fi relevată. Se pare 
că un yankeu 98) ar fi inventat o maşină de havat pentru 
extragerea cărbunilor, care va înlocui în cea mai mare parte 
munca pe care o fac acum minerii, şi anume „abatajul" căr
bunelui în filoane şi în mine, acestora rămînîndu-le doar s[\ 
spargă cărbunii şi să-i încarce în vagonete. Dacă această in
venţie se va impune - şi avem toate motivele să presupunem 
că aşa va fi -, ea va stîrni mare vîlvă în ţara yankeilor şi 
va da lovituri serioase superiorităţii industriale a lui John 
Bull. 

Mohmchen mă roagă să-ţi mai spun că Lina 99) a venit 
aici cu ocazia căsătoriei Lisei Green, fiica unui admirator plin 
de succese al lui Martin Tupper. 

Laura face totul pentru a o distra şi a o înveseli pe mama. 
Helene 10°) îţi trimite salutări. 
Şi acum, sărută de multe, multe ori din partea mea pe 

Johnny, Harra şi pe nobilul lup 101) . Cu „marele necunos
cut" 102) încă nu-mi permit să fiu atît de familiar. 

88) Jeffrey. - Nota red. 
88) Scholer. - Nota red. 100) Demuth. - Nota red. 101) Edgar Longuet. - Nota red. 162) Nepotul lui Marx, Marcel Longuet, care s-a născut în aprilie 

1881 şi pe care Marx încă nu-l văzuse. - Nota red. 
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• , 1 , (:!'! mai e cu astma ta ? Tot te mai supără ? Nu reuşesc 
să-mi închipui cum de mai poţi găsi o clipă să respiri cînd 
ai. 4 copii şi o servitoare doar cu numele. 

Cu !oine, copilă dragă. 

ţlublicat pentru prima oară 
in „Nacealo"- nr. 5, 1899 

23  

Old Nick 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Jenny Longuet 

la Argenteuil 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 17 iunie 1881 

Draga mea Jenny, 
Mă grăbesc să răspund la scrisoarea ta din 1 5, pe care 

am primit-o abia azi-dimineaţă. Ultima oară cînd ţi-am scris, 
medicul 103) insista ca mama să plece la Paris şi ea era aceea 

. care nu voia şi susţinea că nu se simte destul de în putere 
pentru o călătorie. După cîteva zile, medicul a găsit-o, în
tr-adevăr, mult mai slăbită, aşa că n-a mai putut-o sfătui să 
plece la Paris. Slăbeşte, într-adevăr, într-una şi astăzi mi se 
plîngea că se simte din ce în ce mai extenuată, mai ales cînd 
trebuie să se îmbrace. Acum, cea mai mare parte din timp 
stă în pat. Cînd eram eu acolo, medicul i-a cerut să se scoale 
şi să facă o plimbare. El i-a spus Maurului că cel mai bun 
lucru ar fi dacă ar pleca amîndoi la Eastbourne, şi chiar ime
diat. Am încercat s-o convingem, dar ea, fireşte, s-a împo
trivit din răsputeri ; dacă, totuşi, ar fi să plece undeva, atunci 
ar vrea să plece la Paris etc. La toate astea, i-am răspuns că 
două săptămîni petrecute la Eastbourne ar pune-o, probabil, 
din nou pe picioare, astfel încît să poată merge la Paris etc., 
etc. Aşa stăteau lucrurile cînd am plecat de acolo. Probabil 

103) Donkin. - Nota red. 
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că într-o zi-două vei afla rezultatul de la Tussy, care spunea 
că vrea să-ţi scrie imediat. 

Oricare ar fi natura bolii, faptul că pierde mereu din 
greutate şi se simte din ce în ce mai slăbită este un simptom 
foarte grav, mai ales că acest proces nu pare să stagneze. Cei 
mai mulţi medici sînt de părere că, în sine, acesta nu este un 
simptom periculos atîta timp cit nu depăşeşte un anumit 
punct ; că au întîlnit cazuri în care starea de slăbiciune a în
cetat brusc şi bolnavul şi-a recăpătat puterile. Eu sper că şe
derea la mare îşi va face efectul, numai de s-ar duce ea acolo ! 

Şi Maurului îi va face bine schimbarea de aer ; el are 
nevoie să se mai întremeze puţin, chiar dacă noaptea nu mai 
tuşeşte atît de rău şi doarme mai bine. 

Sosirea Linei Scholer, care stă acum la voi şi care e tot 
atît de vioaie şi de blindă ca întotdeauna, numai ceva mai 
surdă, a fost un mare noroc. Prezenţa ei o înviorează foarte 
mult pe mama. Sper că va rămîne aici un timp. 

Săptămîna trecută, Sam Moore şi-a luat cu succes exa
menul de avocat. 

De la Tussy am aflat că ai o nouă slujnică şi că se pare 
că eşti mulţumită de ea ; există deci perspectiva să ai mai 
puţină bătaie de cap cu gospodăria. 

lnchei această scrisoare fiindcă vreau s-o expediez mîine 
devreme cu poşta de dimineaţă şi sper să-ţi parvină mîine 
seara. Scrisoarea domnişoarei Parnell o voi înapoia în cîteva 
zile. Salutări prieteneşti lui Longuet şi lui Johnny. 

Cu drag 
· 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 
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Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

[Londra} 20 iunie 1881 

Dragă Sorge, 
Mi-am întrerupt astăzi alte lucrări cu intenţia ca, în 

.sfîrşit, să-ţi [întocmesc] 104) o scrisoare amănunţită, dar dracu 
a vrut să am o vizită după alta şi abia dacă mi-a rămas ceva 
timp să-ţi expediez cîteva rînduri înainte de închiderea poştei. 
Aşadar, îţi prezint totul succint. 

Fiul tău 105) place aici tuturor. Cum de mai bine de şase 
luni tusea, răcelea, durerile în gît şi reumatismul nu mi-au 
permis să ies decît foarte rar din casă şi mă ţin departe de 
societate, about once a week 106) am stat de vorbă cu el cîte 
o oră, şi constat că au fond 107) el şi-a însuşit concepţiile noastre 
într-o măsură mai mare decît lasă impresia. In general, este 
un băiat înzestrat, capabil, în plus instruit şi cu un tempera
ment agreabil. 1n afară de aceasta, ceea ce e cel mai important 
lucru, fuU of energy 108) .  

Ultimii vizitatori, care au plecat chiar acum, au fost 
Viereck cu proaspăta lui soţie, născută tot Viereck 109). Nu 
l-am văzut pe domnul ăsta de cînd s-a întors din America t58. 
Acum cîteva zile mi l-a trimis pe Kautsky cu diverse fiţuici 
(una scrisă de Liebknecht şi semnată tot de el în numele lui 
şi al lui Bebel) să le semnez. In toate era vorba de diferite 
înţelegeri, mijlocite de Viereck, cu „New Yorker Volkszeit
ung" & Co. in legătură cu moştenirea lui Lingenau 186. Am 
re.fuzat să-mi pun semnătura, întrucît, după cum am decla
rat, în această chestiune eu nu pot trata decît prin împuter
nicitul nostru general, Sorge. Totodată, i-am spus lui Viereck 
că, după părerea mea, în primul rind ar trebui ca din restul 
rămas la New York din colecta americană să-ţi plătească ţie 

104) Manuscrisul greu de descifrat. - Nota red. 105) Adolph Sorge. - Nota red. 100) - cam o dată pe săptămînă. - Nota traă. 101) - în esenţă. - Nota trad. 1os) - plin de energie. - Nota trad. 109) Laura Viereck. - Nota red. 
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120 de dolari pentru avocatul din St. Louis. Astăzi, Viereck 
mi-a comunicat că a transmis imediat dispoziţiile corespunză
toare la New York, răspunderea pentru acest lucru faţă de 
cei din Leipzig revenindu-mi mie. A venit în the nick of 
time 110), căci altminteri mîine aş fi trimis la Leipzig un 
protest energic împotriva modus operandi 111) al conducăto
rilor de partid din Leipzig, care pînă acum s-au comportat în 
această chestiune de aşa manieră, de parcă numai ei erau în 
drept să hntăraseă. 

Acum, post. festum, Viereck mi-a vorbit despre cererea 
ta de a ţi se restitui cei 80 de dolari avansaţi . I-am răspuns 
că noi, executorii testamentari, considerăm ca o datorie a 
noastră sacră să te despăgubim după terminarea procesului 
în caz că sentinţa nu va fi favorabilă . 

Inainte de a primi exemplarul cărţii lui Henry George 112) 
trimis de tine, primisem deja alte două, unul de la Swinton 
şi celălalt de la Willard Brown, aşa că i-am dat unul lui 
Engels şi unul lui Lafargue. Astăzi va trebui să mă mulţu
mesc cu o formulare foarte concisă a părerii mele despre 
această carte. Din punct de vedere teoretic, omul este total 
depăşit. Din natura plusvalorii n-a înţeles nimic şi de aceea 
s-a lansat, după modelul englez, în speculaţii, care sînt chiar 
sub nivelul celor englezeşti, cu privire la părţile plusvalorii 
devenite independente - la corelaţia dintre profit, rentă, do
bîndă etc . Dogma lui fundamentală este că totul ar fi în 
ordine dacă renta funciară s-ar plăti statului. (O asemenea 
revendicare figurează şi în măsurile de tranziţie incluse în 
„1'v!anifestul Comunist" 187. Iniţial, această părere a aparţinut 
economiştilor burghezi ; ea a fost susţinută mai întîi (abstrac
ţie făcînd de o revendicare asemănătoare de la sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea) şi de primii adepţi radicali ai lui Ricardo, 
imediat după moartea acestuia. Despre toate acestea, în 1847, 
în lucrarea mea împotriva lui Proudhon, spuneam : „Nous 
concevons que des economistes, tels que Mill" (bătrînul, nu 
fiul, John Stuart, care repetă şi el asta într-o formă întru
cîtva modificată), „Cherbuliez, Hilditch et autres, ont de
mande que la rente soit attribuee a l'Etat pour servir a 
l'acquittement des impâts. C'est la franche expression de la 
haine que le capitaliste industriel voue au proprietaire fon-

110) - tocmai la timp. - Nota trad. 
111) - modului de a acţiona. - Nota trad. 
112) H. George. „Progress and Poverty".  - Nota red. 
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cier 113), que lui parait une inutilite, une superfetation dans 
l'ensemble de la production bourgeoise" 114) 188. 

Şi noi, după cum am menţionat, am inclus această apro
priere a rentei funciare de către stat printre alte numeroase 
măsuri de tranziţie, care, aşa cum se relevă şi în „Manifestul", 
sînt, şi e firesc să fie, contradictorii în sine. 

Dar primul care a făcut din acest deziderat al economiş
tilor burghezi englezi radicali panaceul socialist, care a decla
rat această măsură drept soluţia antagonismelor care rezidă 
in actualul mod de producţie a fost Colins, fost ofiţer de hu
sari în armata lui Napoleon, născut în Belgia, care, în ultima 
perioadă a lui Guizot şi în prima perioadă a lui Napoleon 
cel mic 189, trăind la Paris, a fericit lumea cu nişte volume 
groase despre această „descoperire" 115) a sa ; tot el a mai 
făcut şi o altă descoperire, şi anume că, deşi dumnezeu nu 
există, există, totuşi, un suflet omenesc „nemuritor" şi că 
animalele „sînt lipsite de sensibilitate". Căci, dacă ele ar avea 
sensibilitate, adică suflet, noi am fi canibali şi niciodată pe 
Pămînt nu s-ar putea întemeia o împărăţie a dreptăţii. „Teo
ria" lui „antioroprietate funciară", împreună cu teoria lui 
despre suflete etc ., este proppvăduită de ani de zile, lună de 
lună, de către putinii adepţi ce i-au mai rămas - în cea 
mai mare parte belgieni - în „Philosophie de l'Avenir", care 
apare la Paris. îşi spun „collectivistes rationnels" 116) şi îl 
proslăvesc pe Henry George. 

După ei, şi alături de ei, Samter, bancher prusian, fost 
colector de loterie din Prusia orientală, un prost fără pereche, 
a trîntit c:;i el, printre altele, un volum gros despre acest „so
cialism" 117). 

Tuturor acestor „socialişti",  începînd cu Colins, le este 
comun faptul că, lăsînd neatinsă munca salariată, deci si modul 
de producţie capitalist, încearcă să se autoamăgească sau să 
amă['ească lumea că, prin transformarea rentei funciare în 
impo7.it către stat, toate neajunsurile producţiei capitaliste tre-

m) Subliniat de Marx în scrisoare. - Nota red. 114) „Inţelegem acum de ce economişti ca Mill, Cherbuliez, Hilditch 
şi alţii au cerut ca renta să fie atribuită statului, pentru a servi la 
achitarea impozitelor. Iată expresia necamuflată a urii capitalistului 
industrial faţă de proprietarul funciar, care i se pare inutil, o excres
cenţă în ansamblul producţiei burgheze". - Nota trad. 116) Jean-Guillamne Colins. „L'economie politique. Source des 
revolutions et des utopies pretendues socialistes". - Nota red. 

m) - „colectivişti raţionali". - Nota trad. 1 17) Adolph Samter. „Social-Lehre. Ueber d ie Befriedigung der 
Bedi.irfnisse in der menschlichen Gesellschaft". - Nota red. 
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buie să dispară de la sine. Toate acestea nu sînt deci altceva 
decît o încercare deghizat socialistă de a salva dominaţia ca
pitaliştilor, şi , de fapt, de a o statornici din nou, pe o bază 
şi mai largă decît cea actuală. 

Acest şiretlic, care în acelaşi timp este o dobitocie, iese 
la iveală în mod evident şi din declamaţiile lui Henry George. 
La el, lucrul acesta este cu atît mai de neiertat cu cît ar fi 
trebuit să-şi pună întrebarea tocmai invers : cum de a fost 
cu putinţă ca în Statele Unite, unde în mod relativ, adică în 
comparaţie cu civilizata Europă, pămîntul a fost accesibil ma
rii mase a poporului şi, to a certain degree 118) , mai este 
(iarăşi relativ) şi astăzi, economia capitalistă şi respectiva în
robire a clasei muncitoare să se dezvolte mai repede şi mai 
fără ruşine decît în orice altă ţară ? 

Pe de altă parte, cartea lui George, ca şi senzaţia stîrnită 
la voi îşi au importanţa lor, pentru că reprezintă o primă 
încercare, chiar dacă neizbutită, de a se elibera de economia 
politică ortodoxă. 

De altfel, H. George pare să nu ştie nimic despre istoria 
adversarilor americani ai rentei 190, care l-au precedat şi care 
erau mai mult practicieni decît teoreticieni. Altminteri, este 
un scriitor de talent (avînd talent şi pentru reclame în stil 
yankeu), cum o dovedeşte, de pildă, articolul lui despre Ca
lifornia apărut în „Atlantic" 191. El dă dovadă şi de acea 
respingătoare aroganţă şi insolenţă prin care se disting fără 
excepţie toţi aceşti născocitori de panacee. 

Din păcate, boala soţiei mele este - asta rămîne între 
noi - incurabilă. Peste cîteva zile voi pleca cu ea la mare, 
la Eastbourne. 

Salut fraterne! 119). 

Publicat pentru prima oară, 
într-o formă prescurtată, 
în „Die Neue Zeit" Bd. 2, nr. 33, 
1891-1892 ; în întregime 

m : „Briefe und Ausziige aus 
Briefen von Joh. Phil. Becker, 
.Tos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u.A. an F.A. Sorge und 
Andere", Stuttgart, 1906 

Al tău, 
K. Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

118) - într-un anumit grad. - Nota trad. 11") Salutări frăţeşti. - Nota trad. 
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25 

Marx către Henry Mayers Hyndman 192 

Mult stimate domn, 

la Londra 

(Ciornă) 
43, Terminus Road 

Eastbourne 1 
Sussex, 2 iulie 1881 

Starea sănătăţii soţiei mele, care pe zi ce trece se în
răutăţeşte, reclamă permanent prezenţa mea alături de ea şi 
explică şi întîrzierea cu care răspund la scrisoarea dv. din 
5 iunie. 

Mărturisesc că am fost destul de surprins aflînd că în 
timpul şederii dv. la Londra aţi ţinut în cea mai mare taină 
planul, întocmit la timpul său şi realizat de dv., de a publica, 
cu unele modificări, articolul respins de „Nineteenth Century", 
sub forma capitolelor al II-lea şi al III-lea din „England for 
All", adică comentariile dv. Za programul de constituire a 
federaţiei 193. 

In scrisoarea dv., în care nu pomeniţi nimic de surpriza 
care mă aştepta, scrieţi : 

„Dacă socotiţi că trebuie să menţionez numele dv. refe
rindu-mă la cartea dv. etc." .  

Această întrebare, cred eu, trebuia să mi-o puneţi înainte 
de publicare, şi nu după. 

Dv. binevoiţi să-mi prezentaţi două motive pentru care 
aţi folosit masiv „Capitalul", o lucrare încă netradusă în limba 
engleză, fără să menţionaţi nici cartea, nici autorul ei. 

Unul dintre motive este că „mulţi (englezi) au oroare de 
socialism şi de numele lui". Oare pentru a face să scadă 
această oroare invocaţi la p. 86 „demonul socialismului" ? 

Cel de-al doilea şi ultimul dv. motiv este că „englezilor 
nu le place să primească lecţii de la străini" ! 

N-am observat acest lucru nici în timpul „Internaţionalei". 
nici al cartismului. Dar să lăsăm asta. Dacă vă sperie această 
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oroare a englezilor, atunci de ce la p. VI din prefaţă le spu
neţi că „ideile" etc. din capitolele al II-lea şi al III-lea, oricum 
ar fi ele, poartă, totuşi, stigmatul unui produs neindigen ? 
Cred că englezii cu care aveţi de-a face nu sînt chiar atît de 
tari de cap încît să nu-şi dea seama că pasajele menţionate 
nu sînt produsul condeiului unui autor englez. 

Făcînd, totuşi, abstracţie de motivele dv., destul de ridi
cole, am ferma convingere că citarea „Capitalului" şi a auto
rului lui ar fi fost o greşeală grosolană. In programele parti
delor trebuie să se evite orice ar permite să se întrevadă de
pendenţa vădită de anumiţi autori sau anumite lucrări. Imi 
permit să mai adaug că aceste programe nu sînt locul potri
vit pentru noi descoperiri ştiinţifice, de felul celor împrumu
tate de dv. din „Capitalul". Şi apoi, ele sînt cu totul deplasate 
în comentariile la un program cu ale cărui scopuri proclamate 
nu au absolut nimic comun. Poate ar fi fost potrivite pentru 
un expose al unui program de fondare a unui partid munci
toresc independent şi de sine stătător. 

Aţi avut amabilitatea să-mi comunicaţi că broşura dv., 
„deşi pe ea este indicat «preţul de half a crown 120)», nu este 
destinată vînzării", ci va fi „difuzată numai printre membrii 
Federaţiei democrate etc." Sînt absolut convins că aceasta era 
intenţia dv., dar ştiu că nu aceasta este şi părerea editoru
lui dv. Unul din prietenii mei 121) ,  văzînd pe biroul meu bro
şura dv. a vrut să şi-o procure, şi-a notat titlul şi editura, a 
comandat-o pe data de 13  iunie prin librarii lui, Williams şi 
Norgate, şi pe data de 1 4  iunie a primit-o împreună cu nota 
de plată. 

Şi cu asta ajung la singurul punct care are însemnătate 
practică. In cazul cînd presa s-ar năpusti asupra broşurii dv., 
mă voi vedea, probabil, nevoit să iau atitudine, întrucît capi
tolele al II-lea şi al III-lea sînt alcătuite în parte din pasaje 
care sînt pur şi simplu traduse din „Capitalul" fără a fi se
parate prin ghilimele de restul textului, traducerea fiind în 
bună parte inexactă, şi dind naştere chiar unor confuzii . 

Vă scriu cu toată francheţea, intrucît consider că aceasta 
-este prima condiţie pentru întreţinerea unor relaţii prieteneşti. 

120) - o jumătate de coroană. - Nota trad. 
121) Friedricp Engels. - Nota red. 
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Calde salutări din partea d-nei Marx şi a mea d-nei 
H[yndman]. 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului în „Annali", 
an. III,  Milano, 1960 

26 

Al. dv. devotat, 
K. M. 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către N orris A. Clowes 
la New York 

(Ciornă) 

122, Rcgcnt's Park Road, N.W. 
Londra, 22 iulie 1881 

Norris A. Clowes esq. 
Mult stimate domn, 
Regret că timpul nu-mi permite să scriu expunerea care 

vă interesează 122). Dar dacă, totuşi, vreţi să cunoaşteţi si
tuaţia actuală a mişcării muncitoreşti din Marea Britanie, pu
teţi găsi datele necesare în săptămînalul „Labour Standard", 
a cărui editură îşi are sediul la 2, Whitefriars st. Pînă acum 
au apărut 12 numere din această revistă. Editorialele nesem
nate sînt scrise în cea mai mare parte de mine 194. 

Dacă doriţi să intraţi în legătură cu d-l Most, cel mai 
bine ar fi să-i scrieţi editorului 123) revistei „Freiheit", pe 
adresa : 252, Tottenham Court Road, W. Londra, care vă va 
putea spune dacă, date fiind actualele împrejurări, se poate 
stabili o asemenea legătură. 

122) In manuscris sînt tăiate următoarele : intrucît aceasta m-ar 
obliga să mă ocup de istoria clasei muncitoare din Anglia şi de ac
ţiunile ei începînd cel puţin din 1824, dacă nu chiar de la revoluţia 
industrială provocată de folosirea aburului, or, pentru o asemenea 
treabă nu am timpul necesar. - Nota red. 

123) Karl Schneidt. - Nota red. 
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Dacă veţi veni la Londra, m-aş bucura să vă văd. 
Rămîn al dv. devotat, 

:io:; 

F. E. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

27 

Engels către redacţia revistei „Freiheita 

la Londra 

(Ciornă) 

[Londra] 22 iulie 1881 

Către redacţia revistei „Freiheit" 
Un oarecare domn Norris A. Clowes, corespondent în 

Irlanda al lui „New York Star", care mi-a fost rc>comandat 
din America 124), îmi scrie următoarele : 

„If Herr Mast would like to make any statement io the 
«New York Star» public, 1 should be glad to give him the 
opportunity" 125) .  

La care am răspuns : 
„If you wish to enter into communication with Mr. Mast, 

you had better write to the Editor of the «Freiheit», 252 To
ttenham Court Road, W. London, who will be able to tell you 
whether such communication will be possible under present 
circumstances" 126) .  

124 de către Friedrich Theodor Cuno. - Nota red. 125) - „Dacă d-l Mast ar dori să facJ vreo declaraţie cititorilor 
ziarului «New York Star», i-aş oferi bucuros o asemenea posibilitate." 
- Nota trad. 12G) - „Dacă doriţi să intraţi în legătură cu d-l Mast, cel mai 
bine ar fi să scrieţi editorului revistei «Freiheit...., pe adresa : 252, 
Tottenham Court Road, W. Londra, care vă va putea spune dacă în 
actualele împrejurări este posibilă stabilirea acestei legături. - Nota 
trad. 
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Ceea ce mă şi grăbesc să vă aduc la cunoştinţă. 

Al dv. devotat, 
F.  E. 

Publicat pentru prima oară Originalul în limbile engleză 
şi germană 

Tradus din limba germană 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

28 

Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil 

[Londra] 22 iulie 1881 

Draga mea Jenny, 
Medicul a fost chiar acum la mama şi marţi sau miercuri 

vom pleca. Data exactă a plecării ţi-o vom comunica printr-o 
telegramă. 

Te rog, scrie imediat, căci mama nu vrea să părăsească 
Londra pînă cînd nu-i scrii ce ai nevoie să-ţi aducă de aici . Tu 
ştii că ei îi place să facă asemenea comisioane. 

Anexez 5 1. st. pentru micile cheltuieli necesare, împru
mutatul aşternutului etc„ restul îl voi achita cînd sosesc. 
Numai cu condiţia asta primesc aranjamentul propus de tine. 

Cît despre povestea pe care ţi-a relatat-o Hirsch despre 
Lafargue, este pur şi simplu o minciună. Lafargue, aşa cum 
eram sigur de la început, nu a scris niciodată ceva de felul 
acesta corespondenţilor lui din Paris. 

La revedere, copilă dragă. O mie de sărutări copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
In „Nacealo" nr. 5, 1899 

Old Nick 

Originalul in limbile engleză şi germană 
Tradus din limbile engleză şi germană 
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29 

Marx către Carl Hirsch 

,Dragă Hirsch, 

la Paris 127) 
11, Boulevard Thiers, 

Argenteuil, 6 august 128) 1881 

Sînt aici de aproape două săptămîni ; n-am vizitat mc1 
Parisul, nici pe vreunul dintre cunoscuţi . Starea soţiei mele 
nu mi-a permis nici una, nici alta. 

Intrucît starea de slăbiciune se agravează mereu, va tre
bui, probabil, să plec mult mai devreme decît plănuisem ini
ţial, şi aş vrea (dacă no accident interferes) to-morrow mor
ning 129) să vin la Paris cu Lenchen şi cu Johnny. Voi trece 
pe la tine şi, dacă timpul îţi va permite, poate mă vei însoţi. 

Salutări lui Kaub. 

30 

Al tău, 
K. Marx 

Originalul în limb;\ germană 
Tradus din limba germană 

Marx către La ura Lafargue 

la Londra 

[Argenteuil) ! 9 august 1881 

Dragă Laurachen, 
Nu-ţi pot scrie decît cîteva rînduri, întrucît pleacă poşta. 
Starea mamei este îngrijorătoare din pricina slăbiciunii, 

care se agravează. De aceea, voiam (pentru că, de data asta, 

127) Vezi volumul de faţă, p. 14. - Nota red. 128) In manuscris : iulie. - Nota red. 129) - (nu intervine vreun accident) miine dimineaţă. - Nota trad. 
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nu putem călători decît în etape scurte) ca, indiferent de 
condiţii, să plecăm la sfîrşitul acestei săptămîni, lucru pe care 
i l-am comunicat bolnavei noastre. Ea însă mi-a stricat pla
nurile, căci ieri a dat ru,fele la spălat. Aşa că nu ne mai 
putem gîndi să plecăm înainte de începutul săptămînii 
viitoare. 

S-ar putea - totul e în funcţie de starea ei - să ne 
oprim la Boulogne pentru cîteva zile. Doctorul 130) este de 
părere că (dacă condiţiile vor fi favorabile), aerul de mare ar 
putea în momentul de faţă s-o mai întărească. 

Data viitoare (dar, pentru aceasta trebuie să-mi comu
nici imediat noua voastră adresă) îţi voi scrie mai amănunţit. 
Calde salutări lui Paul 131) . 

3 1  

Al tău, 
Old Nick 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către George Shipton 

la Londra 

(Ciornă) 

Bridlington Quay 4, IO aug. 1881 

Stimate domnule Sh[ipton], 
Vă înapoiez coala de corectură 10 cu modificările cerute 

de dv. Am impresia că primul pasaj l-aţi înţeles greşit, iar 
a doua schimbare este pur formală. Oricum ar fi, nu înţeleg 
ce rost au asemenea schimbări dacă sînt cerute marţi, ajung 
aici miercuri şi sînt înapoi la Londra joi, după apariţia zia
rului 132) . 

1;0) probabil, Dourlcn. - Nota red. 
131) Lafargue. - Nota red. 
132) „Labour Standard". - Nota red. 
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Dar aici mai e şi altceva. Dacă articole atît de suave şi 
inofensive încep să vi se pară prea tari, trebuie să presupun 
că la fel se va întîmpla - şi încă într-o măsură mult mai 
mare - şi cu propriile mele articole, care, în general, sînt 
cu mult mai vehemente. Mă văd silit să consider observaţiile 
dv. ca un simptom şi să conchid de aici că ar fi mai bine 
pentru amîndoi să încetez de a vă mai trimite articole d� 
fond. Aşa va fi cu mult mai bine decît să continuu pînă ce 
voi ajunge la acel punct inevitabil care să provoace o rup
tură între noi. De altfel, timpul nu-mi mai permite să scriu 
cu regularitate articole de fond şi, chiar şi numai pentru acest 
motiv, am luat o hotărîre asemănătoare, care, după cum am 
socotit eu, va trebui pusă în aplicare după congresul trade
unionurilor 11. Dar cu cît îmi voi înceta mai devreme cola
borarea, cu atît poziţia dv. la acest congres va fi, probabil, 
mai bună. 

O altă problemă este următoarea : dupa părerea mea, 
înainte de a fi publicat articolul cu privire la sindicatelP or
ganizate de Max Hirsch în Germania 9, ar fi trebuit să-mi tri
miteţi o copie sau corectura, întrucît eu sînt singurul dintre 
colaboratorii dv. care cunoaşte această problemă şi aş fi putut 
face observaţiile necesare. In orice caz, îmi este cu neputinţă 
să rămîn în continuare colaboratorul unui ziar care se pre
tPază, fără să mă consulte, să preamărească aceste sindicate, 
care pot fi comparate doar cu cele mai proaste trade-unionur� 
engleze şi care îngăduie să fie conduse de oameni vînduţi bur
gheziei sau, cel puţin, plătiţi de ea. 

E de prisos să adaug că urez mult succes ziarului „Labour 
Standard" şi, dacă doriţi, vă voi trimite din cînd în cînd unele 
informaţii de pe continent. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XX VII, ed. rusă, 1935 

Al dv. devotat, 
F. E. 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 
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32 

Engels către George Shipton 

la Londra 

(Ciornă) 

Bridlington Quay, 15 aug. 81 

Stimate domnule Shipton, 
Nu pot înţelege cum aţi putut interpreta într-un mod 

atît de straniu eronat articolul d-lui K[autsky] 10. La primul 
pasaj aţi obiectat că intervenţia statului i-ar irita pe "mulţi 
militanţi proeminenţi ai sindicatelor". Intr-adevăr, aşa este, 
pentru că în adîncul sufletului ei sînt adepţii şcolii man
chesteriene l95 ; şi, atîta timp cît se va ţine seama de părerile 
lor, nici un ziar muncitoresc nu este cu putinţă. Dar com
pletarea făcută de mine la acest pasaj ar fi trebuit să vă 
convingă că aici este vorba numai şi numai de o intervenţie 
a statului de felul celei de multă vreme aplicate în Anglia : 
legile cu privire la reglementarea muncii în fabrici şi nimic 
.altceva, - lucruri împotriva cărora nici măcar „militanţii 
proeminenţi" ai dv. nu au nimic de obiectat. 

In legătură cu al doilea pasaj, d-l K[autsky] spune : o 
reglementare internaţională a războiului de ::oncurenţă este 
tot atît de necesară ca şi reglementarea războiului deschis ; 
cerem o convenţie de Za Geneva 196 pentru muncitorii lumii. 
„,Convenţia de la Geneva" este un acord încheiat de diferite 
guverne pentru ocrotirea răniţilor şi a spitalelor de campanie 
în timpul războiului. D-l K[autsky] cere deci un tratat ase
mănător între diferite guverne pentru ocrotirea muncitorilor 
nu numai dintr-un stat, ci din toate statele împotriva muncii 
-excesive, îndeosebi a femeilor şi copiilor. Cum aţi putut con
sidera aceasta un apel adresat muncitorilor din toată lumea 
<le a organiza o conferinţă a delegaţilor Za Geneva, mi-e im
posibil să înţeleg 133). 

133) In manuscris sînt şterse următoarele : Dacă aţi fi pătruns 
sensul mai profund al articolului, aţi fi înţeles numaidecit că avem 
de-a face cu o măsură nemijlocit practică, atît de uşor de realizat 
incit unul dintre actualele guverne europene (guvernul elveţian) a în
ceput să se ocupe de ea ; că propunerea de a egaliza timpul de muncă 
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Trebuie să admiteţi că dovada unei interpretări atît de 
greşite făcute de dv. nu mă poate nicidecum încuraja să-mi 
schimb hotărîrea 134) . 

In ce priveşte articolul în legătură cu Hirsch 9, pot spune 
că îl cunosc pe domnul Eccarius, şi încă prea bine, ca pe un 
trădător al cauzei noastre şi îmi va fi absolut imposibil să 
scriu la un ziar care-i pune la dispoziţie coloanele sale. 

In afară de aceasta, nu observ nici un progres. „L[abour] 
St[andard]" rămîne acelaşi mijloc de difuzare a celor mai di
ferite şi mai contradictorii concepţii în toate problemele poli
tice şi sociale, cum a fost - şi poate că inevitabil - din pri
mele zile ale existenţei lui, dar cum n-ar mai trebui să fie 
în prezent, dacă în clasa muncitoare britanică ar exista un 
curent care să tindă la eliberarea de capitaliştii liberali. Cum 
un asemenea curent nu a fost semnalat pînă acum, trebuie 
să deduc că nici nu există. Dacă aş găsi indicii neîndoielnice 
ale existenţei lui, aş face toate eforturile pentru a-l sprijini. 
Dar eu nu cred că o coloană pe săptămînă, înecată, ca să zic 
aşa, printre alte coloane care cuprind cele mai diferite păreri 
prezentate în „L[abour] St[andard]" ,  ar putea contribui cît de 
cît la bunul mers al ziarului. 

Aşa cum v-am mai spus, am hotărît ca, după congresul 
trade-unionurilor 11, să încetez de a mai scrie, din lipsă de 
timp ; dacă pînă atunci voi mai scrie sau nu cîteva articole. 
asta nu mai are nici o importanţă. 

In aşteptarea şi în speranţa unor vremuri mai bune, ră
mîn al dv. devotat, 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 11935 

F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

in toate ţările industriale prin transformarea legislaţiei pentru regle
mentarea muncii în fabrici în obiectul unei convenţii între state, pre-
7intă pentru muncitori un imens interes direct. Indeosebi pentru mun
citorii din Anglia, care, dacă facem abstracţie de cei din Elveţia, sînt 
cel mai bine ocrotiţi împotriva muncii excesive şi, de aceea, sint 
expuşi unei concurenţe neloiale din partea munc!':.orilor belgieni, fran
cezi şi germani, a căror zi de muncă este mult mai lungă. - Nota red. 

134) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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33 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

{Argenteuil] 16 august 1881 

Dragă Lavrov, 
Mîine trebuie să plec, aşa incit nu voi avea posibilitatea 

să te mai văd. Dar acum, după ce mi-am făcut o dată cirum 
la Paris, voi mai da pe aici din cînd in cînd. 

En attendant au revoir. 

Publicat pentru prima oară în 
„Letopisi marksizma" nr. V, 1928 

34 

Tout a vous 135), 

K. Marx 
Originalul în limba engleză 
Tiradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Dragă domnule Bernstein, 

Bridlington Quay, Yorkshire 
17 aug. 1881 

Mă aflu de trei săptămîni aici, la mare 4 ;  profit de vre
mea proastă care a survenit pentru a vă scrie cîteva rînduri 
înainte de plecarea mea, luni 22. Dacă voi avea timp, îi voi 
scrie şi lui Kautsky 136) ; în orice caz, el va primi foarte 
curînd răspuns şi o copie după articolul lui din „L[abour] 
S[tandard]" 1o. 

Cred că aţi primit la timp înapoi articolele antisemite ; 
i le-am trimis lui K[autsky], întrucît nu mi-aţi indicat o adresă 

135) - Pînă atunci, la revedere. Intru totul al d-tale. - Nota 
trad. 136) Vezi volumul de faţă, P. 221-223. - Nota red. 
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mai exactă. Niciodată n-am citit ceva mai prostesc şi mai 
pueril. Această mişcare nu are altă importanţă decît aceea pe 
care, avînd în vedere laşitatea burgheziei, o are în Germania. 
orice mişcare inspirată de sus : o manevră electorală cu sco
pul de a obţine o victorie a conservatorilor în alegeri. De în
dată ce trec alegerile sau chiar mai devreme, dacă mişcarea 
depăşeşte limitele fixate de sferele înalte (cum se întîmplă 
acuma în Pomerania), imediat, printr-un ordin de sus, ea 
plesneşte ca o băşică de porc care a fost înţepată „şi pierit -a 
fost pentru totdeauna" l37). Oricît de mare ar fi dispreţul cu 
care sînt tratate asemenea mişcări şi tot nu este de ajuns, şi 
sînt foarte bucuros că „S[ozialdemokrat]" aşa a şi procedat. 
De altfel, C. H[irsch],  căruia i s-a năzărit deodată să dea o 
raită pînă la Berlin, ceea ce a şi făcut, îmi scrie de acolo � 
„Mişcarea antisemită este în întregime arahjată de sus, 
aproape cor.:iandată. Am umblat prin cele mai sărăcăcioase lo
caluri şi nimeni nu s-a legat de nasul meu ; în omnibus, în 
tren, nicăieri nu mi-a fost dat să aud un cuvînt împotriva 
evreilor. Ziarele oficioase care se ocupă în articolele lor de 
prigonirea evreilor au foarte puţini cititori. Germanii au o
antipatie organică faţă de evrei, dar ura împotriva guvernului 
pe care am observat-o la muncitori i şi la mic-burghezii şi fi
listinii progresişti este mult mai puternică".  

Din cei 1 001  agenţi secreţi ai poliţiei din Berlin, toţi 
erau cunoscuţi şi, „prin urmare, nu aflau nimic. Aceştia sînt 
destul de naivi ca să se aşeze mereu la aceleaşi mese, în ace
leaşi cîrciumi" 197. 

Articolele dv. despre „intelectuali" sînt foarte bune 19B. 
Modul în care. abordaţi mania de etatizare manifestată de 
Bismarck ca ceva pentru !:are !1oi nu avem de ce să milităm, 
dar care totuşi, ca tot ce se întîmplă, este, no1ens vulens 138) , 
în favoarea noastră, precum şi consideraţiile dv. despre „in
telectuali", ca despre oameni care, dacă au vreo valoare, ni 
se alătură de la sine, dar, dacă trebuie să-i recrutăm noi, nu 
pot decît să ne dăuneze, nefiind vorba decît de nişte rămăşiţe 
de maia veche - toate acestea sînt absolut excelente. La fel 
cu multe altele, deşi în privinţa exprimării oricine mai gă
seşte, fireşte, ici-colo ceva de reparat. îndeosebi ultimul nu-

137) J. W. Goethe. „Pescarul".  In traducerea lui I. Săn-Georgiu. 
Bucureşti, Editura „Adevărul", 1935, p. 65. - Nota red. 

138) - vrei, nu vrei. - Nota trad. 
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măr 139) a fost iarăşi foarte bun, tonul just, proaspăt, sigur de 
victorie, pe care după atentat 22 şi după promulgarea legii 
excepţionale 106 conducătorii îl pierduseră, şi-a făcut iar apa
riţia şi a luat locul a ceea ce Fr[ederic] Wilh[elm] al IV-lea 
numea „a trîmbiţa în pantaloni".  Pe Bradlaugh l-aţi aranjat 
foarte bine 199• 

Cîteva observaţii cu privire la unele probleme : 
1 .  Pe Valles 200 nu aveţi de ce să-l lăudaţi atîta. Nu este 

decît un jalnic scrib literar sau, mai exact, literat absolut 
fără importanţă, pe care lipsa de talent i-a împins spre ex
tremişti şi care urmărea să-şi facă rost de o aşa-zisă orientare, 
pentru ca astfel să-şi poată plasa lamentabilele lui producţii 
literare. In timpul Comunei n-a făcut nimic altceva decît să 
lanseze vorbe mari, şi dacă a acţionat vreodată, a adus numai 
prejudicii. Nu vă lăsaţi induşi în eroare de camaraderia pari
ziană (pentru care şi Malon are o mare slăbiciune) în privinţa 
acestui drâle de fanfaron 14°) . Ce fel de om politic este el o 
dovedeşte scrisoarea pe care i-a trimis-o lui Grevy 201 pe vre
mea cînd acesta era preşedinte : să introducă republica so
cialistă etc. par ordre du mufti 141) ; această scrisoare a întîr
ziat cu luni de zile amnistia. 

2. Spaniolii nu sînt toţi, fără excepţie, anarhişti. In Ma
drid se află un nucleu excepţional (fosta „Noua federaţie din 
Madrid" 202) ,  apoi mai sînt foarte multe clemente bune în 
special la Valencia şi în unele oraşe industriale mici din Ca
ialonia, şi mai sînt şi alţii răzleţiţi . Cel mai energic şi cel mai 
clarvăzător este prietenul nostru Jose Mesa, care acum se află 
la Paris, un tip cu totul excepţional, care colaborează şi men
ţine legătura cu Guesde şi cu ceilalţi de acolo. ,Dacă doriţi in
formaţii despre Spania, scrieţi-i lui în limba franceză (Malon 
ii va putea transmite scrisoarea direct sau prin Guesde, eu 
n-am nici adresa lui). Referiţi-vă la mine. 

In general, eu sînt de părere că, dacă un tînăr evoluează 
atît de bine în funcţia pe care o are şi se dovedeşte atît de 
potrivii pentru ea, el trebuie să rămînă în această funcţie. 
Mă îndoiesc câ Kegel, care, în plus, deocamdată este la în
chisoare, s-ar descurca tot atît de bine. Poziţia lui teoretică 
n-o cunosc, în orice caz, nu avem nici o dovadă că capacitatea 
lui ar depăşi necesităţile unui ziar satiric local. Englezii spun : 

139) "Der Sozialdemokrat". - Nota red. 
140) - fanfaron caraghios. - Nota trad. 
141) - printr-un ordin de sus. - Nota trad. 
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let well alone, nu îmbunătăţi ceea ce e bine. Mărturisesc că 
eu privesc orice schimbare cu neîncredere şi cu neplăcere. 

Acum, despre congresul revoluţionar 203• Laf[argue] a pus 
mîna pe un italian care a fost delegat acolo şi care, nu ştiu 
din ce motive, a fost trimis la plimbare. ln plus, L[afargue] a 
întîlnit la un francez, negustor de vinuri şi produse alimen
tare, anarhist şi el, diverşi tipi din banda asta. Reiese că : 

1 .  Congresul a fost alcătuit din douăzeci şi ceva de oa
meni, majoritatea l ocuitori ai Londrei cu mandate din alte 
localităţi. în plus, cîţiva francezi, italieni şi un spaniol. Şe
dinţele au fost publice, numai că la congres n-a apărut în 
plus nici un om, nici un reporter, nici un cîine, nici o pisică. 
Dupâ ce trei-patru zile au tot aşteptat, şi tot zadarnic, au 
luat o hotărîre eroică : să declare sedintele secrete ! 

2. Prima constatare a fost de�amăgirea generală provo
cată de zădărnicia întregii mişcări anarhiste şi de certitudi
nea că aceşti cîţiva scandalagii nu au nicăieri absolut nici un 
fel de partizani. Fiecare era conştient de acest lucru în ce-l 
privea pe el şi localitatea sa, dar, deşi fiecare servea celor
lalţi cele mai colosale minciuni despre colosalul succes al 
mişcării în ţinutul lui, totuşi, fiecare dădea crezare minciu
nilor celorlalţi. Prăbuşirea iluziilor a fost atît de colosală, încît 
delegaţii nu şi-au putut ascunde uluirea provocată de propria 
lor nimicnicie nici chiar în prezenţa străinilor. 

3. Numai mitingul, la care bine-nţeles că au invitat re
porteri, precum şi interpelările stupide făcute în parlament 
de toryi neghiobi şi de radicali şi mai neghiobi au salvat 
întrucîtva congresul. Era de aşteptat ca presa, avînd în ve
dere actuala molimă nihilistă, să caute să-şi facă un capital 
din mitingul la care au asistat cel mult 700 de oameni. 

Aşadar, dacă „Freih[ei]t" vorbeşte de delegatul nr. 63 204 
etc„ înseamnă că are în vedere nr. mandatului eliberat de 
unul, doi sau trei reprezentanţi, în alb sau pe numele unei 
persoane total necunoscute domiciliate în Londra, sau de 
10-20 de reprezentanţi unui delegat care a plecat la Londra. 
Numărul delegaţilor efectiv prezenţi se apropia mai mult 
de 20 decît de 30, iar cel al persoanelor sosite într-adevăr 
aici din alte localităţi nu atingea categoric 10 .  

Nota bene. Toate aceste date trebuie folosite cu pru
denţă, întrucît le deţin la mîna a treia. S-ar putea vorbi 
despre aceasta într-o formă interogativă, de pildă : aşa stau, 
oare, lucrurile ? Domnii aceştia se cramponează întotdeauna 
de cite un cuvînt care nu este exact. Este vechea poveste a 
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tuturor congreselor anarhiste. Citiţi în „Pretinsele sciziuni din 
Interna�[ionala]" informarea făcută de aceşti oameni asupra 
propriului lor congres al Fed[eraţiei] jurasiene, sau în 
„Alianţa dem[ocraţiei] soc[ialiste]" darea de seamă a primului 
lor congres după sciziune 205. Forma pe care o ia la ei anarhia 
se exprimă, în primul rînd, în faptul că fiecare vrea să fie 
ofiţer şi nimeni soldat. Apropo, fanaticul anarhist Adhemar 
Schwitzguebel (quel nom ! )  142) condamnă ocuparea oricărei 
funcţii de stat ca o trădare a cauzei, ceea ce însă nu-l împie
dică să fie lieutenant dans l'armee federale suisse 143) ! 

Calde salutări şi lui K[autsky], căruia îi voi scrie în 
prima zi pl oioasă. 

l'ul.,lirat pentru prima oară 
in "Arhiv Marksa i Enghelsa", 
' ol. I, 1924 
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Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil 

[Londl'B.] 18 august 1881 

Draga mea copilă iubită, 
Am sosit la Londra, adică în Maitland Park, pe la ora 7. 
Tussychen este palidă şi slabă ; de săptămîni de zile nu 

mănîncă aproape nimic (literalmente) ; sistemul ei nervos este 
1ntr-o stare de extremă depresiune ; de aici, permanente in
somnii, un tremur al mîinilor, spasme nervoase ale feţei etc. 

I-am telegrafiat imediat d-rului Donkin ; a apărut pe la 
ora 1 1  (ieri dimineaţă), a interogat-o şi a consultat-o înde
lung pe Tussy. El susţine că n-are nimic organic, inima e 
sănătoasă, plămînii sănătoşi etc. ,  numai că modul ei absurd 

l42) - ce nume !. - Nota trad. 
143) - locotenent în armata federală elveţiană. - Nota trad. 
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de viaţă i-a dereglat complet activitatea stomacului, iar sis
temul nervos este absolut supraexcitat. 

A reuşit s-o sperie atît de rău, încît a promis să-i urmeze 
recomandaţiile şi tu ştii că, dacă se lasă convinsă şi promite 
ceva, îşi ţine promisiunea. Cu toate acestea, se va înzdrăveni 
extrem de încet, aşa că am venit tocmai la timp. Orice întîr
ziere ar fi fost foarte periculoasă. 

Donkin intenţiona - după cum mi-a spus înainte de ple
carea noastră - să plece din Londra şi să se ducă în insulele 
Hebride. Din cauza lui Tussy şi fiindcă speră să mai afle 
c2va despre mama, acum va mai rămîne pînă la sfîrşitul săp
tămînii. 

Ţine-mă la curent cu starea mamei, dacă a plecat de la 
voi etc. Cum o mai duc Longuet, Harra, tu însăţi şi ceilalţi 
copii dragi. 

Cum te înţelegi cu noua fată ? 
Apropo. Sarah 144) (Sarah a lui Engels), care o ajută acum 

pe Tussy cîteva ore pe zi şi e o fată foarte de nădejde şi 
pricepută la toate, i-a spus lui Tussy că ar fi fost foarte bucu
r-oasă să plece cu tine, dar Pumps nu i-a spus niciodată că 
Lizzy te-a părăsit şi că-i cauţi un rempla�ant 145). I-a mai 
spus lui Tussy, şi mi-a repetat-o şi mie, că este şi acum gata 
să vină la tine. Numai că nu se încumetă să călătorească sin
gură pînă în Franţa, dar asta n-are importanţă. Peste cîtva 
timp aŞ putea s-o aduc chiar eu. 

Şi acum, la revedere, draga mea copilă. Nimic nu mi-ar 
fi putut face atîta plăcere cum mi-a făcut timpul petrecut cu 
tine şi cu dragii de copii. 

Complimente din partea mea acestui minunat doctor 
Dourlen. 

O mie de sărutări copiilor. 

Al tău ,  
Old Nick 

Tussy îi trimite Lupului 146) şi întregii familii calde sa
lutărL 

Publicat pentru prima oară 
în „Nacealo" nr. 5, 1899 

144) Sarah Parker. - Nota red. 
145) - un înlocuitor. - Nota trad. 
146) Edgar Longuet. - Nota red. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 
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36 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Londra, 25 aug. 1881 

Dragă Bebel, 
Ţi-a.ş fi răspuns mai demult la scrisoarea ta din 13.5. 

Dar, după „mica" 206 de la Leipzig, am aşteptat să văd dacă 
nu îmi indici o altă adresă conspirativă ; cum asta nu s-a 
întîmplat, o folosesc pe cea veche şi anexez aici ş1 o scrisoare 
de la Tussy M[arx] către d-na Liebknecht, a cărei adresă, de 
asemenea, n-o avem. 

Bernstein scrie într-una că vrea să plece de la „S[ozial
demokrat]" şi propune să fie cooptat în redacţie Kegel, care 
apoi să rămînă în locul lui. După părerea mea, orice schim
bare ar fi dezavantajoasă. Blernstein] s-a descurcat atît de 
bine, depăşind aşteptările (articolele lui despre „intelec
tuali" 198, de pildă, cu excepţia cîtorva fleacuri, au fost abso
lut excelente şi perfect orientate) , încît cu greu s-ar găsi un 
om mai potrivit. Kegel, cel puţin în acest domeniu, nu a fost 
verificat şi, aşa cum stau lucrurile, trebuie să se evite orice 
experienţe. Eu l-am rugat insistent pe B[ernstein] să rămînă 
şi cred că şi voi aţi face foarte bine dacă aţi încerca să-l con
vingeţi in acela5i sens. Sub conducerea lui, ziarul va evolua 
continuu, şi el însuşi de asemenea. Are realmente tact şi se
sizează rapid lucrurile, tocmai contrariul lui Kautsky, care 
este un băiat =xtraordinar, dar e un pedant înnăscut şi-i place 
să despice firu-n patru, iar la el problemele complicate nu 
se simplifică niciodată, în schimb, cele simple se complică. 
Eu şi noi toţi il preţuim foarte mult ; articolele lui mai lungi 
de revistă ar putea fi uneori foarte reuşite, dar împotriva 
propriei lui naturi, oricît ar vrea, nu poate lupta, c'est plus 
fort que lui 147). La un ziar, un doctrinar ca el este o adevă
rată pacoste ; în ultimul număr din „S[ozialdemokrat]" ,  Ede 148) 
însuşi a fost nevoit să adauge o completare critică la un ar
ticol al lui Kautsky. In schimb, a scris un manifest ţără-

147) - aceasta e mai tare decit el. - Nota trad. 
us) Eduard Bernstein. - Nota red. 
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nesc 149) pentru Austria în care dovedeşte ceva din talentul 
nuvelistic al mamei sale 150) ; lăsînd la o parte unele expresii 
savante, broşura e bună şi îşi face efectul. 

I-am scris lui L[iebknecht] în legătură cu cuvîntările din 
Landtag şi mi-a răspuns că a fost o „tactică" (dar tocmai în 
această „tactică" văd eu un obstacol în calea unei colaborări 
deschise cu el ! ) , curînd altfel se va discuta, chipurile, în 
Reichstag. Asta e drept, tu ai şi făcut-o, dar ce să spunem 
de nefericita şi extrem de superflua expresie a lui L[ieb
knecht] despre „onestitatea cancelarului Reichului" ? 207. Poate 
că el a intenţionat să pună ironie în aceste cuvinte, deşi din 
raport nu reiese, şi cît a mai exploatat presa burgheză aceste 
cuvinte ! Nu i-am mai răspuns, oricum nu foloseşte la nimic. 
Kautsky ne anunţă şi el că L[iebknecht] scrie peste tot - de 
pildă în Austria - că M[arx] şi cu mine sîntem întru totul 
<le acord cu el şi-i aprobăm „tactica", iar oamenii îl cred. Dar 
asta nu poate merge la infinit ! .,,Freih[ei]t" se amuză copios 
şi pe seama cuvîntării lui Hartmann în legătură cu legea asi
gurării contra accidentelor 20s, iar dacă pasajul citat este au
tentic, atunci şi cuvîntarea asta a fost, într-adevăr, jalnică. 

ln Franţa, candidaţii muncitorilor au obţinut 20 OOO de 
voturi la Paris şi 40 OOO în provincie 209, ş1 dacă, de la înfi
inţarea Partidului muncitoresc colectivist 16, conducătorii n-ar 
fi făcut o prostie după alta, lucrurile ar fi mers şi mai bine. 
Dar şi în Franţa, masele sînt mai bune decît majoritatea con
ducătorilor lor. ln provincie, de pildă, unii candidaţi din Pa
ris au pierdut mii de voturi folosind şi acolo frazeologia re
voluţionară găunoasă (care este tot atit de nelipsită la Paris 
cum este zgomotul în atelier), dar acolo oamenii au luat-o în 
serios şi au spus : cum se poate face o revoluţie fără arme şi 
fără organizaţie ? De altfel, în Franţa, procesul dezvoltării se 
desfăşoară în ritmul lui regulat, normal şi strict necesar, 
într-o formă p�nică, ceea ce este cît se poate de binevenit în 
momentul de faţă, întrucît altminteri provincia n-ar fi putut 
fi atrasă în mod serios în mişcare. 

lnţeleg foarte bine că vă ard palmele cînd vedeţi cum 
în Germania totul evoluează atît de categoric în favoarea 
noastră, iar voi aveţi mîinile legate şi nu puteţi valorifica 
succesele care aproape că vă cad în poală. Dar asta nu strică. 

149) K. Kautsky. "Der Vetter aus America, eine Erzahlung filr 
Landleute erbaulich zu lesen". - Nota red. 

159) Minna Kautsky. - Nota red. 
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In Germania (Viereck este un exemplu grăitor de om complet 
doborît fiindcă propaganda legală nu mai este posibilă), mulţi 
pun prea mult preţ pe propaganda legală şi subapreciază ade
vărata forţă motrice a evenimentelor istorice. lntr-o asemenea 
situaţie, numai experienţa poate îndrepta lucrurile. Succesele
pe care nu le putem valorifica acum nu sînt, din această cauză, 
nicidecum pierdute pentru noi. Numai evenimentele pot trezi 
masele populare indiferente şi pasive, şi, dacă în condiţiile
actuale, starea de spirit a acestor mase trezite este încă destul 
de confuză, cu atît mai puternică va fi la timpul respectiv 
influenţa cuvîntului salvator, cu atît mai violent efectul 
asupra statului şi burgheziei, cînd cele 600 OOO de glasuri se 
vor întrei deodată, cînd nu numai Saxonia, ci şi toate oraşele
mari şi regiunile industriale ni se vor alătura, iar muncitori i 
agricoli vor ajunge într-o situaţie în care, pe plan spiritual� 
vor fi mai receptivi la influenţa noastră. O asemenea cucerire
a maselor printr-un asalt valorează mai mult decît atragerea 
lor treptată cu ajutorul propagandei legale, de care, în con
diţiile actuale, în curînd vom fi din nou lipsiţi. Aşa cum se
prezintă lucrurile, iuncherii, popii şi burghezii nu ne pot în
gădui să le smulgem terenul de sub picioare şi, de aceea, cel 
mai bun lucru este să se îngrijească ei singuri de treaba asta. 
Va veni din nou vremea cînd vîntul va bate din altă parte. 
Pînă atunci va trebui să suportaţi singuri toată mizeria, să 
înduraţi mîrşăviile guvernului şi burgheziei, şi asta nu-i 
glumă. Dar să nu uitaţi nici o ti căloşie făcută vouă şi tuturor 
oamenilor noştri, clipa răzbunării va sosi şi trebuie folosită 
cum se cuvine. 

Al tău, 
F. E. 

Viere�k este la Copenhaga, adresa : poste restante, C 151). 

Publicată pentru prima oară în 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", voi. I 
(VI), Hl32 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

151) Adăugat de Engels pe marginea scrisorii. - Nota red. 
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Londra, 27 aug. 1881 

Dragă domnule Kautsky, 
Intr-o zi-două vei primi prin poştă : 1 .  "L[abour] St[an

dard]" conţinînd articolul d-tale, care a provocat o serie 
întreagă de întîmplări amuzante ; 2. un număr din „Nature" 
din 1 8  august ; 3. manuscrisul articolului d-tale, pe care ţi-l 
inapoiez. 

După ce am mai corectat puţin traducerea absolut şcolă
rească, i-am trimis-o lui Shipton ca articol de fond. Bravul 
Shipton nu l-a înţeles însă cum trebuie 1o şi mi-a cerut expli
caţii 152), dar a fost, ca de obicei, prea tîrziu. Prin cuvintele 
„intervenţia statului" în favoarea muncitorilor, omul ăsta a 
înţeles orice altceva, numai nu ceea ce exprimă ele şi există 
de mult în Anglia in factories and workshops acts 153). Mai 
rău, prin cuvintele : we demand a Geneva Conveniion for the 
working classes 154) 196, el a înţeles că cereai convocarea unei 
.conferinţe a delegaţilor de la Geneva pentru reglementarea 
acestei probleme ! ! Ce te faci cu un dobitoc ca ăsta ? M-am 
folosit de acest prilej pentru a-mi pune în aplicare hotărîrea 
<le a rupe cu „L[abour] St[andard]", întrucît gazeta asta, în 
loc să se îmbunătăţească, decade tot mai rău. 

In „Nature" vei găsi cuvîntarea rostită aici de John Si
mon la Congresul internaţional de medicină, cuvîntare care 
-constituie un adevărat act de acuzare al ştiinţei medicale 
împotriva burgheziei. J. Simon este medical officer to the 155) 
Privy Council (Consiliul de stat) 210, de fapt, este şeful în
tregii poliţii medicale engleze, acelaşi pe care M[arx] l-a ci-

mi Vezi volumul de faţă, p. 210-2 1 1 .  - Nota red. 
153) - sub forma legilor pentru reglementarea muncii în fabrici. 

- Nota trad. 
154) - cerem o convenţie de la Geneva pentru clasa m1mcitoare. 

- Nota trad. 
155) - inspector medical pe lingă. - Nota trad. 
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tat atît de des şi atît de elogios în „Capitalul", ultimul, poate, 
dintre vechii funcţionari conştiincioşi şi devotaţi profesiunii 
lor din perioada 1840-1860, pentru care interesele burgheziei 
au constituit în permanenţă principalul obstacol în împlini
rea datoriei lor şi care au fost nevoiţi să lupte împotriva lor. 
De aceea, ura lui instinctivă împotriva burgheziei este pe cit 
de violentă pe atît de explicabilă . Şi acum, lui, medicului, 
burghezia, condusă de popi, i se viră în propria-i meserie cu 
mişcarea antivivisecţionistă, numai că, în loc să predice fără 
vlagă şi searbăd, asemeni lui Virchow, el îşi îndreaptă lancea 
împotriva adversarului şi îl atacă : celor cîteva experienţe 
ştiinţifice făcute de medici asupra animalelor, el le opune 
giganticele experienţe comerciale făcute de burghezie asupra 
maselor populare, punînd, în felul acesta, pentru prima oară 
problema pe un teren just. Un extras din această cuvîntare 
ar constitui un excelent foileton pentru „S[ozialdemokrat]" 211• 

De altfel, în unanimitate, congresul a declarat că vivi
secţia este necesară pentru ştiinţă. 

Manifestul d-tale 156) dovedeşte că ai moştenit ceva din 
talentul nuvelistic al mamei d-tale 157). Mi-a plăcut mai mult 
decît tot ce ai scris pînă acum. Pentru o a doua ediţie ţi-aş 
recomanda să şlefuieşti ceva mai mult unele expresii şi tur
nuri de frază. Limba literară germană este prea greoaie pen
tru o naraţiune şi cuvinte culte, ca, de pildă, reacţiune, care 
nu spun nimic ţăranului, ar trebui evitate. Lucrarea merită 
s-o revezi temeinic din acest punct de vedere. Este cel mai 
bun manifest pe care l-am citit vreodată. 

Oamenii voştri din Austria, adepţii lui Mast, trebuie să 
înveţe din pagube, dacă altfel nu merge. Este un proces în 
care se pierd multe elemente, altminteri bune ; dar dacă ele
mentele bune ţin cu orice preţ să se joace de-a conspiraţia, 
fără să ştie pentru ce, n-ai ce le face. Pin fericire, mişcarea 
proletară are o enormă capacitate de reproducere. 

Viereck şi soţia lui 158) au avut parte de o vreme teribil 
de proastă în Scoţia şi au plecat apoi la Copenhaga, unde au 

158) K. Kautsky. „Der Vetter aus America, eine Erziihlung fi.ir
Landleute erbaulich zu lesen". - Nota red. 

157) Minna Kautsky. - Nota red. ue) Laura Viereck. - Nota red. 
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şi ajuns. Deocamdată, rămîn acolo ; adresa lor este : poste 
restante, C. 

Prietenii noştri din Franţa nu par în continuare mulţu
miţi de numeroasele prostii pe care le tot fac de vreo 2 ani 
încoace din exces de zel, camaraderie, nevoia de declama
ţie etc. „Citoyen", după cum se pare, a fost vîndut bonapar
tiştilor, care, chiar dacă încă nu le-au arătat alor noştri uşa, 
în schimb, nu le mai plătesc şi îi tratează mizerabil, de parcă 
ar vrea să-i silească să facă grevă, pentru ca, în felul ăsta, 
să se descotorosească de ei. Pe deasupra, toţi ai noştri s-au 
luat la harţă între ei, aşa cum se întîmplă adesea în cazuri de 
eşec. Unul dintre cei mai nefericiţi este Brousse, un tip exce
lent, dar un zăpăcit de prima mină, care consideră că cea 
dintîi sarcină a întregii mişcări constă pur şi simplu în con
vertirea foştilor lui prieteni anarhişti. Tot lui i se datorează 
nebuneasca hotărîre, luată la timpul ei, de a renunţa la pre
zentarea candidaturii 212• ln rest, cursul paşnic, regulat al 
dezvoltării în Franţa ne este, în cele din urmă, favorabil. 
Numai atunci cind, aşa cum se întîmplă din 1871  încoace, 
provincia va fi atrasă în mi�care şi, cum se întîmplă din ce 
în ce mai des, ea se va manifesta ca putere în stat, adică 
într-o formă legală normală, se va putea pune capăt, în in
teresul nostru, al tuturor, dezvoltării în salturi a Franţei, care 
incepe cu acele coups la Paris, pentru ca apoi reacţiunea pro
vinciei s-o azvîrle cu mulţi ani înapoi. Şi dacă atunci va fi 
sosi t momentul pentru Paris să acţioneze, el nu va mai avea 
provincia împotriva lui, ci în spatele lui. 

Calde salutări din partea tuturor. 

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

Al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Marx către Karl Kautsky 2 13 

la Zilrich 

(Londra] 1 octombrie 1881 
In mare grabă_ 

Dragă domnule Kautsky, 
Anexez cîteva rîndud către mama d-tale 159), de aseme

nea, rîndurile alăturate penin! fiica mea 160) .  Dacă mi-ai fi 
r-omunicat adresa din Paris a mamei d-tale, s-ar fi economi
sii ceva timp. 

Intenţionam s-o invit pe mama d-tale să stea cîteva zile 
la mine, cu care prilej să-i servesc şi de călăuză prin Londra. 
Dar boala fatală a soţiei mele, care, pe zi ce trece, se apropie 
de catastrofă, mă împiedică să mai fac acest lucru. Sînt garde 
malade 161) . 

Primesc cu regularitate „Arbeiterstimme". Mă amuză, dar 
nu mă surprinde, căci îmi cunosc de decenii elveţienii. 

In ceea ce-l priveşte pe domnul McGuire, după cum re
iese din scrisoarea d-taie, el se află, probabil, la Londra. Cum 
se face că nici unul dintre prietenii noştri de la New York 
nu i-au asigurat scrisori de recomandaţie ? Intotdeauna prima 
facie 162) sînt cam suspicios faţă de socialiştii yankei şi ştiu, 
mai ales, că cei cu care este în legătură Shipton sînt very 
crotchety and sectarian. Wîth all that, Mr. McGuire may be 
an Pxcellent partyman 163) .  

Al d-tale prieten devotat, 
Karl Marx 

Salutări din partea soţiei şi a fiicei mele 164). 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

159) Minna Kautsky (vezi scrisoarea următoare) . - Nota red. 166) Jenny Longuet. - Nota red. 
161) - infirmier. - Nota trad. 
162) - la început. - Nota trad. 
163) - foarte suciţi şi înclinaţi spre sectarism. Dar, cu toate aces

tea, domnul McGuire poate fi un excelent militant al partidului. 
- Nota trad. 

164) Eleanor Marx. - Nota red. 



Scrisori din 1881 225 

39 

Marx către Minna Kautsky 

la Paris 

Stimată doamnă, 

1 octombrie 1 88! 
41, Maitland Park Road 

Londra, N. W. 

Vă trimit alăturat cîteva rîncluri pentru fiiea mea 165). 
Argenleuil este foarte aproape de Paris, o călătorie de vreo 
20 de minute din Gara St. Lazare. 

Mi-aş fi permis să vă invit să staţi un timp la noi, la 
Londra - cred că fiul dumneavoastră v-a transmis cît de en
tuziasmată este întreaga mea familie ele lucrările dv. -, dacă 
boala cumplită şi, mă tem, fatală a soţiei mele n-ar fi rupt, 
ca să zic aşa, legăturile noastre cu lumea exterioară. 

Cu cele mai sincere urări de bine. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Das Jahr", 1929 

40 

Al dv.  devotat, 
Karl Marx 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană. 

Engels către Eduard Bernstein 2 11,  

la Zi.irich 

Londra, 25 oct. 188! 

Dragă domnule Bernstein, 
Vă sînt foarte recunoscător că mi-aţi scris în legătură 

cu „Egalite" 215. În afara acestei probleme, .am astfel prilejul 
de a vă expune poziţia pe care se situează Marx şi, implicit„ 

1&5) Jenny Longuet. - Nota red. 
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�i poziţia mea faţă de mişcarea din Franţa. Iar din acest unic 
c-xemplu veţi putea deduce poziţia noastră faţă de celelalte 
mi<;>cari din afara Germaniei care simpatizează cu noi şi cu 
care noi simpatizăm. 

Eu sînt bucuros că momentan nu aveţi posibilitatea să 
sprij iniţi băneşte „"Egali te" .  Scrisoarea lui Laf[argue] a fost 
din nou una din acele coups de tet2 166) la care din cînd în 
cind francezii, şi mai ales cei născuţi la sud de linia Bor
deaux - Lyon, nu pot să renunţe. Era atît de convins că este 
o acţiune de geniu, dar, totodată, şi o gafă, încît nici soţiei 
sale 167) (cŞ_re uneori îi mai temperează pornirile de felul 
acesta) nu i-a vorbit despre aceasta decît post festum. Cu 
excepţia lui Laf[argue], care este întotdeauna pentru cînd e 
vorba „să se întîmple ceva", n'importe quoi 168), noi toţi aici 
eram unanimi împotriva lui .,"Egal[ite]" nr. 3 169) . Cu cei 5 OOO 
de franci ai lor (dacă sînt atiţia), eu îi  asigurasem că vor re
zista 32 de numere. Dacă Guesde şi Laf[argue] vor cu tot di
nadinsul să-şi cucerească la Paris faima de tueurs de jour
neaux 170), nu-i putem împiedica, dar nici altceva nu vom 
fa('e. Dacă, în pofida aşteptărilor, ziarul va merge bine şi se 
va îmbunătăţi realmente, într-un moment dificil s-ar mai pu
tea vedea ce este de făcut. Dar este absolut necesar ca domnii 
ăştia să înveţe, în sfîrşit, să-şi consulte propriile surse de 
sprijin. 

Adevărul e că prietenii noştri francezi ,  care vor să întP
mcieze parti ouvrier 171), toţi, fără excepţie, au făcut în ul
timele 12-1 5 luni o greşeală după alta. Prima a făcut-o 
Uuesde, care, dintr-un purism absurd, l-a împiedicat pe Ma
lon să accepte oferta unui post de redactor la rubrica munci
torească a lui „Intransigeant", cu un salariu de 12 OOO de 
franci. De aici a po1·nit toatcl gîlceava. A urmat apoi prostia 
de neiertat cu „"Emancipation", cînd M[alon] s-a lăsat păcălit 
ele promisiunile mincinoase ale lyonezilor (cei mai slabi mun
citori din Franţa), iar G[uesde] ardea de nerăbclarE: să aibă 
un  cotidian a tout prix 172). Apoi cearta de florile mărului în 
jurul candidaturii 212, cu care prilej e-.:te foarte posibil ca 

1Go) - nesilbuinţe. - Nota trad. 
167) Laura Lafargue. - Nota reci. 
ns) - indiferent ce. - Nota trad. 
169) Este vorba de seria a treia din „Egalite'". - Nota red. 
Ho) - asasini de ziare. - Nota trad. 
•171) - partidul muncitoresc. - Nota tracl. 
m) - cu orice preţ. - Nota trad. 



Scrisori din 1881 227 

G[uesde] să fi făcut greşeala formală pe care i-o imputaţi ; 
mie însă îmi este clar că M[2.lon] căuta un pretext de �eartă. 
1n sfîrşit, intrarea şi apoi plecarea din redacţia lui „Cit[oyen] 
fran�ais" a d-lui Boubeau, alias Secondigne, un aventurier cu 
o reputaţie mizerabilă - plecare pricinuită numai de neplata 
onorariilor, nu de vreun motiv politic. Mai departe, intrarea 
lui Guesde - într-o companie foarte pestriţă - la noul „Ci
toyen", iar a lui M[alon] şi Brousse la lamentabilul „Prole
taire11, pe care ei, Malon cel puţin, l-au înfierat întotdeauna 
pe ascuns ca fiind o jalnică fiţuică filistină. 

„Proletaire" era ziarul celei mai mărginite clici, din care 
făceau parte toţi muncitorii parizieni cu veleităţi scriitori
ceşti. Regula era ca numai adevăraţii mu ncitori manuali să 
fle acceptaţi la consfătuirile redacţionale şi în calitate de co
laboratori . La ordinea zilei era cea mai stupidă ură, de tip 
Weitling, împotriva „celor culţi" . Drept urmare, ziarul era 
absolut anost, dar cu pretenţia de a fi la plus pure expre
ssion 173) a proletariatului din Paris. De aici, cu toată apa
renta prietenie, o permanentă şi ascunsă ură neîmpăcată, in
trigi împotriva tuturor ziarelor paralele, inclusiv cele 2 
„Egalite". 

Dacă Mal[on] afirmă acum că Partidul muncitoresc fran
cez încearcă să-şi facă din „Prol[etaire]" organul său de presă, 
atunci ce nevoie mai este de „Egalite", care-i face concu
renţă ? Nimeni nu ştie mai bine decît Malon că : 1 .  primele 
două „Eg[alite]" au fiinţat de asemenea alături de „Pro
l[etaire]" pur şi simplu deoarece 2. cu „Prol[etaire]" nu era 
nimic de făcut - Mal[on] îi cunoaşte pe redactorii de la 
„Prol[etaire]" tot atît de bine ca şi Guesde şi 3. cei cîţiva nă
tărăi de la „Prol[ etaire ]"  împreună cu Mal[ on J şi Brousse sînt 
încă departe de a constitui Partidul muncitoresc francez. El 
ştie deci că toate astea sînt doar vorbe goale şi că el, Malon, 
este cel care vrea să facă din „Prol[etaire]" organul lui de 
presă, întrucît toate celelalte tentative ale sale au eşuat. 

Dar, ceea ce-i leagă pe Mal[on] şi Br[ousse] de această 
fituică este invidia lor comună fată de Marx. Masa socialisti
lo� francezi se înfioară la gîndul

' 
că natiunea care a fericit 

lumea cu ideile franceze şi care deţine �onopolul ideilor, ca 
Parisul, centre des lumieres 174), acum, dintr-o dată, să-şi pri
mească ideile socialiste de-a gata de la germanul Marx. Dar, 

173) - cea mai pură expresie. - Nota trad. 
174) - centrul luminii - Nota trad. 
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asta este situaţia şi, în plus, Marx ne depăşeşte în -aşa măsură 
pe noi toţi prin genialitatea lui, prin scrupulozitatea lui şti
inţifică, aproape exagerată, şi prin fabuloasa lui erudiţie, încît 
dacă cineva ar încerca să facă o critică a descoperirilor lui, 
�i-ar frige degetele. Este un lucru care va putea fi făcut 
numai într-o epocă mai evoluată. Aşadar, dacă socialiştii fran
cezi (adică majoritatea lor), vrînd-nevrînd, sînt nevoiţi să se 
supună inevitabilului, nu o fac fără să bombăne puţin. Oa
menii de la „Prol[etaire]" susţin că Guesde şi Laf[arguel sînt 
purtătorii de cuYînt ai lui Marx, ceea ce într-un limbaj mai 
familiar se traduce prin afirmaţia că ils veulent vendre Ies 
ouvriers francais aux Prussiens et a Bismarck 175). In toate lu
crările sale, d-l Malon lasă să străbată foarte limpede acest 
oombănit, şi încă sub o formă destul de nedemnă. Malon se 
străduieşte să descopere o altă paternitate pentru descoperirile 
lui Marx (Lassalle, Schăffle, ba chiar De Paepe ! ) .  Desigur, 
este foarte firesc să nu împărtăşeşti părerea membrilor parti
dului, oricine ar fi ei, în legătură cu modul lor de acţiune 
într-un caz sau altul ; sau să existe divergenţe şi să se discute 
asupra unui punct teoretic. Dar să-i conteşti în felul acesta 
unui om ca Marx propriile lui descoperiri, asta trădează o 
meschinărie de care sînt în stare, putem aproape spune, nu
mai nişte zeţari, a căror înfumurare o cunoaşteţi, cu siguranţă, 
şi din experienţa dv. ,în general, eu nu înţeleg cum poţi să 
invidiezi un geniu ; acesta e un lucru atît de deosebit, încît 
noi,  cei care nu-l avem, ştim dinainte că ne este inaccesibil ; 
trebuie să fii într-adevăr foarte meschin ca să-l invidiezi .  
Modul camuflat în care o face Mf alon] nu schimbă c u  nimic 
lucrurile. Că, în cele din urmă, el este cel care se compro
mit<>, trădîndu-şi pretutindeni lacunele în ceea ce 'priveste cu
noşl inţele, precum şi capacitatea de critică, i-ar putea fi adus 
la cunoştinţă într-un mod foarte neplăcut pentru el dacă 
vreodată s-ar simţi nevoia să se analizeze conţinutul teribilei 
„Histfoirel du Soc[ialismc]" „depuis Ies temps Ies plus re-· 
cules ( ! ! ) 176) <;:i al altor capodopere ale sale. 

Brousse este, Poate, cel mai neajutorat încurcă-lume pe 
cHre l-am văzut vreodată. Din anarhism, el a renuntat la 
anarhie, respectiv la combaterea activităţii politice şi l� ale
geri, dar a păstrat, în schimb, toată frazeologia şi, în special, 
tactica. Acum se lansează în meditaţii în .. Prol[etaire]", în 

175) - ci vor să-i vindă pc muncitorii francezi prusienilor şi lui 
Dismarck. - Nota red. 176) - „din cele mai vechi timpuri". - Nota tmd. 
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lungi şi plicticoase articole îndreptate împoriva lui Guesde 
(fără să-l numească), în jurul problemei de nerezolvat a creării 
unei organizaţii care să excludă eventualitatea unei dictaturi 
(a lui Guesde ! ! ). Dacă această absolută incapacitate teoretică 
şi literară, care însă se pricepe de minune să ţeasă intrigi, este 
din nou în situaţia de a juca un rol, de vină sînt deopotrivă 
Laf[ argu�], Guesde şi Malon. 

în sfîrşit, Guesde. Sub raport teoretic, dintre parizieni, 
el este categoric mintea cea mai limpede şi e unul dintre 
puţinii care n-au fost deloc scandalizaţi de originea germană 
a actualului socialism. Hinc illae lacrimae 1 i'i) .  Tocmai de 
aceea, domnii de la „Prol[etaire]" l-au prezentat ca pe un 
simplu exponent al lui Marx, iar Malon şi Broussc, afişînd o 
mină plină de compătimire, coiportează totul mai departe. 
Nimeni în afară de această clică, nu se gîndeşte la aşa ceva. 
Rezultatul se va vedea mai jos. Că este însetat de putere, se 
prea poate. Fiecare dintre noi este însetat de putere, în sensul 
că doreşte să-şi impună punctul de vedere. Dar dacă Guesde 
a ales pentru aceasta drumul drept, iar Malon calea ocolită, 
asta pledează în favoarea caracterului lui Guesde şi a unei 
mai mari experienţe a vieţii dovedite de Malon, mai ales cînd 
este vorba de oameni ca parizienii, care nu admit să li se 
impună nici o voinţă, în schimb se lasă, încîntaţi, duşi de nas. 
De altfel, despre fiecare om care valorează cît de cît am avut 
prilejul să aud la un moment dat că este însetat de putere 
'?i de aici am tras concluzia că respectivPi persoane nu i se 
putea aduce o învinuire reală. Guesde arc cu totul alte cu
sururi. ln primul rînd, superstiţia pariziană că trebuie să faci 
mare risipă de cuvîntul revoluţie. Şi în al doilea rînd, ne
răbdarea lui fără margini .  Este bolnav de nervi, crede că nu 
mai are mult de trăit şi, de aceea, vrea cu orice preţ să fie 
martorul unor evenimente importante. Din această cauză, pre
cum şi din pricina iritabilităţii lui bolnăvicioase, manifestă o 
sete exagerată, uneori funestă, de activitate. 

Adăugaţi la toate acestea şi incapacitatea francezilor, în
deosebi a parizienilor, de a concepe divergenţele altfel decît 
pe plan p_ersonaL şi veţi înţelege foarte bine de ce, încă de la 
primele şi cele mai mici succese, aceşti domni şi-au şi închi
pui t că şi-au atins scopul, au vrut să-şi împartă blana ursului 
din pădure şi au ajuns să se ia la ceartă. 

177) De aici aceste lacrimi (Publius Terentius. „Tinăra din An
draş" ,  actul I, scena 1). - Nota recl. 
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De altfel, broşurile şi articolele lui Guesde sînt cele mai 
bune dintre cele apărute în limba franceză şi, în plus, el este 
unul dintre cei mai buni oratori din Paris. Noi l-am consi
derat întotdeauna un om sincer şi de nădejde. 

Acum, despre noi. Noi, adică M[arx] şi cu mine, nu sîntem 
nici măcar în corespondenţă cu Guesde. I-am scris doar cu 
prilejuri precise, de lucru. Ce i-a scris Laf[argue] lui G[uesde] 
nu ştim decît în linii generale. Iar din ceea ce i-a scris 
G[uesde] lui Laf[argue] n-am citit nici pe departe totul. Cine 
ştie ce planuri au schimbat între ei , despre care noi nu ştim 
absolut nimic. M[arx], ca şi mine, i-a mai dat din cînd în cînd 
sfaturi lui G[uesde] prin intermediul lui L[afargue], dar mă 
îndoiesc că vreunul din ele a fost urmat. 

Oricum însă, G[uesde] a venit aici cînd s-a pus problema 
elaborării proiectului de program al Partidului muncitoresc 
francez. Iar Marx, chiar aici, în camera mea, în prezenţa 
mea şi a lui Laf[argue], i-a dictat introducerea 1i8) : muncitorul 
este liber numai atunci cînd este proprietarul mijloacelor lui 
de producţie, ceea ce se poate înfăptui sub formă individuală 
sau colectivă - forma individuală de proprietate este înlă
turată de dezvoltarea economică si va fi din zi în zi tot mai 
mult - rămîne deci numai proprietatea colectivă etc. - o 
capodoperă de argumentare convingătoare, în cuvinte puţine 
şi clare pentru mase, aşa cum rareori mi-a fost dat să întîl
nesc, şi care, în această formulare concisă, m-a uluit şi pe 
mine. După aceea am discutat cealaltă parte a programului ; 
am mai introdus cîte ceva, am mai renunţat la cîte ceva, dar 
cît de puţin a fost G[uesde] exponentul lui M[arx] reiese din 
faptul că a insistat să se introducă aiureala lui cu salariul mi
nim şi, cum de aceasta nu noi răspundem, ci francezii, pînă 
la urmă l-am lăsat în voia lui, deşi el a recunoscut că, din 
punct de vedere teoretic, este o absurditate. 

Brousse se afla pe atunci la Londra şi ar fi participat 
bucuros la întîlnirea noastră. Dar G[uesde] nu prea avea timp 
şi, nu fără temei, se aştepta din partea lui Brousse la lungi şi 
plicticoase peroraţii pe teme anarhiste, pe care nici el nu le 
înţelege ; de aceea, a insistat ca Br[ousse] să nu ia parte la 
această şedinţă. C'etait son affaire 179). Dar Br[ousse] nu l-a 

178) K. Marx. „Introducere la programul Partidului muncitoresc 
francez" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Edi
t ura politică, 1964, p. 251-252. - Nota red.). - Nota trad. 

m) - Asta îl privea. - Nota trad. 
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iertat niciodată pentru treaba aceasta şi de atunci au început 
maşinaţiile lui împotriva lui G[ uesde ] .  

Programul acesta a fost apoi discutat şi  adoptat de fran
cezi cu unele modificări, dintre care cele aparţinîndu-i lui 
Malon nu pot fi în nici un caz conside;ate îmbunătăţiri . 

Apoi, eu am mai scris două articole în „Egal[ite ]"  
nr. II  180) despre „Le socialisme de M. Bismarck" 181) , şi la 
atît se reduce, după cite ştiu, întreaga noastră participare 
activă la mişcarea franceză. 

Dar ce-i înfurie cc:>l mai mult pe cîrcotaşii mărunţi, care 
nu sînt nimic şi ar vrea să fie totul, este că Marx, datorită 
meritelor lui teoretice şi practice, şi-a cîştigat o asemenea 
poziţie, incit cei mai buni oameni ai mişcării muncitoreşti din 
diferite ţări îi arată încredere deplină. În momentele hotărî
toare, ei îi cer sfatul şi, de regulă, se conving că sfatul lui 
este cel mai bun. Aceasta este poziţia lui în Germania, în 
Franţa, în Rusia, ca să nu mai vorbim de ţările mai mici . 
Aşadar, nu M[arx] este cel care le impune oamenilor părerea, 
şi cu atît mai puţin voinţa lui, ci oamenii vin singuri la el . 
Şi tocmai pe aceasta se bazează influenţa lui M[arx], cu totul 
deosebită şi extrem de importantă pentru întreaga mişcare. 
Malon ar fi vrut şi el să vină aici, dar numai obţinînd prin 
Laf[argue] o invitaţie specială din partea lui M[arx] ,  pe care 
bineînţeles că n-a primit-o. Am fi discutat de bonne vo
lante 1�2) cu el ca şi cu oricare altul, dar să fie invitat ! De 
ce ? Pe cine am mai invitat astfel vreodată ? 

Aceeaşi atitudine pe care o are faţă de francezi are M[ arxj 
şi, urmîndu-1, şi eu faţă de celelalte mişcări naţionale. Intre
ţinem legături permanente cu acestea, în măsura în care me
rită osteneala şi avem prilejul, dar orice încercare de a exer
cita o influenţă asupra oamenilor împotriva voinţei lor nu 
ne-ar aduce decît prejudicii şi ar distruge vechea incredere 
de pe vremea Internaţionalei. Şi pentru asta avem prea multă 
experienţă in revolutionaribus rehus 183). 

Acum, încă două fapte : 
1 .  Guesde şi, împreună cu el, Laf[argue] au fost cei care 

i-au creat lui Malon în „"E:gal[ite ]" o glorie cu totul nemeri-

iso) Esk vorba de seria a doua din „Egalite".  - Nota re(l. 1s1) - „Socialismul d-l ui  Bismarc.:k" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, l !JG4, p. 181-189. - Nota 
trad.). - Nota recl. 

I>!) - bucuros. - Nota trad. 
tB3) - în chesti u n i le revoluţionare. - Nota trad. 
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tată, ca să zicem aşa, o legendă, şi asta numai pentru că 
G[uesde] în calitate de scriitor era încredinţat, într-o ma
nieră pur franceză, că trebuie neapărat să aibă lîngă el un 
muncitor. 

2. Sînt împuternicit de destinatarul acestei scrisori să 
vă comunic următoarele : Lissagaray, care a fost preşedintele 
mitingului la care Malon s-a ridicat împotriva lichelei de 
Lullier, scrie : tocmai în momentul în care trebuia să înceapă 
mitingul, Lullier i-a cerut lui Malon o scurtă întrevedere. 
Malon pleacă şi nu se întoarce, pînă cînd, în cele din urmă, 
comitetul lui se duce să-l caute (Liss[agaray] era preşedintele 
comitetului şi al mitingului) şi îl găseşte chefuind în modul 
cel mai amical, gata-gata să ajungă la o înţelegere paşnică, 
cu acelaşi Lullier pe care îl înfierase (şi pe drept) ca pe ultima 
dintre lichele ! Dacă Malon n-ar fi trebuit să plece la ora 9 
la Zi.irich pentru a participa la congres 146, exista pericolul 
unei împăcări. Şi un asemenea om vrea să fie activist politic ! 

Adresa lui Mesa este : J. Mesa, 36 Rue du Bac, Paris. 
Marx nu ştie nimic despre această scrisoare. De 12 zile 

zace la pat, bolnav de bronşită cu tot felul de complicaţii, dar 
de duminică orice primejdie a fost înlăturată, cu condiţia să 
fie prudent. Am trecut printr-o mare spaimă. Acum lucru
rile merg mai bine şi mîine, 27 octombrie, vom arăta, sper, 
lumii că sîntem încă tari pe poziţie. Calde salutări şi lui 
K[autsky]. 

Al dv., 
F. E. 

In legătură cu ,,Eg[alite]", cred că cel mai bine ar fi ca 
un timp să nu se fondeze nici un ziar, pînă cînd nu se mai 
limpezeşte situaţia în partid. Dacă ei, totuşi, se vor porni pe 
o asemenea treabă, nici noi, nici nimeni altcineva nu-i poate 
opri, numai că nu-mi închipui cum s-ar putea evita de data 
asta un scandal între „Eg[alite]" şi „Prol[etaire]". N-ar fi o 
catastrofă mondială, <iar ar putea fi o inutilă boală a co
pilăriei. 

Ce-i cu povestea asta cu K[autsky] - sper că n-are de 
gînd să devină un malthusian desăvîrşit ? 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. r, 1924 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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41  

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Dragă bătrîne, 

[Londra] 122, Regent's Park 
Road, N.W. 
4 nov. 1881 

Cartea ta poştală în legătură cu congresul 216 a :wsit prea 
tîrziu pentru a mai apuca să-ţi scriu . De atunci, am avut aici 
tot felul de necazuri . Sînt cîteva luni de cînd d-na M[arx] 
zace în pat grav bolnavă, iar acum s-a îmbolnăvit şi M[arx] 
de o bronşită însoţită de tot felul de complicaţii, cu care la 
vîrsta şi la starea generală a sănătăţii lui nu e deloc de glu
mit. Din fericire, ce-a fost mai rău a trecut şi M[arx] se află 
în afara oricărui pericol ; totuşi, cea mai mare parte a zilei 
este nevoit să şi-o petreacă în pat, şi asta îl afectează foarte 
mult. 

Anexez un mandat de 4 I.st., adică 100 fr. şi 80 c., pe 
care ţi-i pot trimite de data asta. Sper că vor sosi la timp. 
M-am bucurat foarte mult aflînd că ai reuşit cel puţin să 
incepi să cîştigi, dar asta e abia un început şi îmi pare foarte 
rău că în ultimul timp am fost şi eu foarte strîmtorat şi, de 
aceea, n-am putut să-ţi vin mai devreme în ajutor. 

Mă bucur întotdeauna cînd un aşa-numit congres mondial 
se desfăşoară fără scandaluri publice, ca cel de data aceasta. 
Intotdeauna cu asemenea ocazii se adună oameni de tot felul, 
dintre care unii numai cu scopul de a-şi da importanţă în 
faţa publicului şi tocmai din această cauză sînt în stare de 
orice prostie. De data asta, a mers destul de bine. 

Cu prilejul alegerilor 217, oamenii noştri din Germania s-au 
dovedit la înălţimea aşteptărilor. în 23 sau 27 de circumscripţii 
(n-am putut să aflu exact) au reuşit prin balotaj, deşi de data 
aceasta toate celelalte partide s-au prezentat pînă la ultimul 
om. Şi toate astea sub apăsarea legii excepţionale 106 şi a stării 
fie asediu, fără presă, fără întruniri, fără nici un mijloc de 
agitaţie legală şi cu convingerea că pentru asta va fi din nou 
sacrificată existenţa a mii de oameni din rîndurile partidului. 
Este ceva extraordinar şi în întreaga Europă, în special aici, 
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în Anglia, a produs o impresie uriaşă. Cîteva locuri vom ob
ţine, n-are importanţă. Oricum vor fi destule pentru a spune 
în Reichstag cele cuvenite. Dar faptul că în oraşele mari am 
cîştigat teren, în loc să-l pierdem - e straşnic, aşadar, ura 
pentru băieţii noştri din Germania ! 

Publi( at pentru prima oarii 
în : F. Engels. „ Vcrgcssene Briefe 
(Briefc Friedrich Engcls 'an 
Johann Philipp Bec-ker)", 
Berl in, 192tl 

42 

Bătrînul tău, 
F. E. 

Originalul în l i mba germană 
Tradus din limba germana 

Engels către Eduard Bernstein :! I!' 

la Zlirich 

Londra, :w nov 188 l 

Dragă domnule Bernstein, 
Dacă vreun eveniment din afară a contribuit ca M[arxJ 

să se mai înzdrăvenească întrucîtva, acesta l-au constituit ale
gerilP. Nicăieri proletariatul nu s-a purtat încă atît de straş
nic. ln Anglia, după marele eşec din 1848 219, muncitorii au 
căzut într-o stare de apatie, supunîndu-se, în cele din urmă, 
exploatării burgheze şi rezumîndu-se doar la lupta izolată a 
trade-unionurilor pentru un salariu mai mare. In Franţa, 
după 2 decembrie, proletariatul dispare din scenă 220. In Ger
mania însă, după trei ani de nemaipomenite persecuţii, de 
necontenită oprimare, de totală imposibilitate a unei organi
zări legale sau chiar a unor consultări , băieţii noştri nu nu
mai că şi-au păstrat vechea vigoare, dar au devenit şi mai 
puternici . Mai puternici tocmai sub un aspect foarte impor
tant : centrul de greutate al mişcării s-a mutat din districtele 
saxone semirurale în marile arase industriale .  

Masa oamenilor nostri din Saxonia este alcătuită din tl'
sători manuali, pe care

. 
războiul de ţesut cu abur i-a sortit 

pieirii �i care îşi mai duc zilele numai datorită unui salariu 
de mizerie şi unor ocupaţii  auxiliare (grădinărit ,  cioplitul 
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unor jucării din lemn etc.). Oamenii aceştia se află într-o 
situaţie economică reacţionară, ei reprezintă o treaptă a pro
ducţiei pe cale de dispariţie. Aşadar, ei nu sînt nici pe de
parte în aceeaşi măsură reprezentanţi fireşti ai so:::�alismului 
revolutionar cum sînt muncitorii din marea industrie. Asta 
nu îns

'
eamnă că, prin natura lor, sînt reacţionari (cum au 

ajuns, în cele din urmă, aici, de pildă, rămăşiţele ţesătorilor 
manuali - nucleul „Conservative Working Men" 184)), şi to
tuşi pe ei nu se poate conta prea mult. Situaţia lor, de o mi
zerie crîncenă, face, în special, ca ei să aibă mult mai puţine 
posibilităţi de împotrivire decît muncitorii de la oraşe, iar 
datorită dispersării lor, pot fi cu mult mai uşor înrobiţi poli
ticeşte decît locuitorii marilor oraşe. După faptele relatate în 
„S[ozialdemokrat]" 221, eroismul cu care nefericiţii aceştia au 
rezistat în număr atît de mare stîrneşte, într-adevăr, admiraţie. 

Dar ei nu pot constitui adevăratul nucleu al unei mari 
mişcări naţionale. In anumite condiţii - de pildă, în pe
rioada 1865-1870 -, mizeria i-a făcut mai receptivi la ideile 
socialiste decît locuitorii marilor oraşe. Dar aceeaşi mizerie 
îi face şi nesiguri . Cine e gata să se înece se agaţă şi de un 
fir de pai şi nu mai poate aştepta pînă cînd se desprinde de la 
mal corabia care vrea să-i aducă salvarea. Corabia este revo
luţia socialistă, firul de pai - taxele vamale protecţioniste 
şi socialismul de stat. Este semnificativ faptul că acolo, în 
vechile noastre districte, aproape numai conservatorii aveau 
şanse să ne învingă. Şi, dacă Kayser a putut face atunci o 
asemenea prostie în problema taxelor vamale protecţioniste 222, 

iar ceilalţi n-au îndrăznit să i se opună cum se cuvine, cine 
alţii poartă vina - după cum mi-a scris chiar Bebel - dacă 
nu înşişi alegătorii aceluiaşi K[ayser] ? 

Acum, toate astea s-au schimbat. Berlin, Hamburg, Bres
lau l8:5), Leipzig, Dresden, Mainz, Offenbach, Barmen, Elber
f eld, Solingen, Ni.irnberg, Frankfurt pe Main, Hanau lîngă 
Chemnitz 186) şi districtele din munţii metaliferi constituie o 
cu totul altă bază. Nucleul mişcării a devenit clasa revoluţio
nară prin poziţia ei economică. In plus, mişcarea a cuprins în 
mod egal întreaga parte industrială a Germaniei ; dintr-o 
mişcare limitată la cîteva centre locale, ea a devenit abia 

184) - „muncitorilor conservatori". - Nota trad. 
185) Denumirea poloneză : Wrozlaw. - Nota red. 
180) Denumirea actuală : Karl Marx-Stadt. - Nota red. 
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acum o mişcare la scarn întregii naţiuni. Şi asta îi sperie cel 
mai mult pe burghezi. 

In legătură cu cC'i aleşi, să sperăm numai lucruri bune, 
deşi din partea unora dintre ei este greu să te aştepţi la aşa 
ceva. Ar fi însă o adevărată nenorocire dacă Bebe! n-ar intra 
nici de data aceasta 217. Numai el, cu tactul lui desăvîrşit, este 
în stare să ţină în frîu numeroasele elemente noi, înarmate, cu 
siguranţă, cu tot felul de proiecţele noi, şi să le ferească de 
a se compromite. 

Cit despre francezi, cel mai bine ar fi să-i lăsăm acum 
1n voia lor pe domnii Maian şi Brousse şi să vedem de ce 
sînt în stare. Dar asta va fi cam greu. „Egalite" apare zilele 
astea ; Brousse va cleveti, ca şi pîn-acum, în surdină, va ataca 
în „Prol[ etaire l" fără să dea nume, iar ceilalţi vor fi destul 
de nerăbdători să cadă în cursă, să fie primii care să dea 
nume, şi atunci li se va striga că sînt intriganţi, sectari<jti şi 
scizionişti, dictatori în devf:nire. Aici nu e nimic de făcut. Oa
menii ăştia pur şi simplu nu sînt în stare să aştepte pînă 
cînd adversarii lor fac singuri boacăna - ei trebuie neapărat 
să le prelungească prin polemică existenţa. Lăsaţi în voia lor, 
în şase luni , Maian şi, mai ales, Brousse s-ar lichida singuri 
(eventual, reciproc). Pe cînd aşa, mai poate să dureze. 

Congresul de la Reims 223, care, ca aproape toate congre
sele de acest fel, a fost bun numai pentru a lua ochii lumii 
din afară, privit mai îndeaproape se dovedeşte a fi o escro
cherie. Dintre „federaţiile" reprezentate aici, numai cea Cen
trală, de  Nord şi de Est sînt reale ; celelalte există numai pe 
hîrtie. Federaţia algeriană şi-a ales ca delegat pe burghezul 
Henri Maret (deputat radical) ! ! Asta arată ce fel de al iaţi are 
Maian. Guesde a cerut ca în Comitetul naţional să fie repre
zentate numai federaţiile realmente organizate, dar a fost re
fuzat. Darea de seamă oficială apărută în „Prol[etaire]" a fost 
falsificată, lucrul acesta fiind trecut sub tăcere. Jumătate din
tre delegaţii la congres şi dintre membrii Comitetului naţional 
nu reprezintă deci pe nimeni. In cel mai bun caz reprezintă 
muzica viitorului 224_ Graba cu care „Prol[etaire]",  acaparat 
complet de Mal[on] şi Br[ousse], a fost proclamat organ oficial 
se explică numai prin intenţia de a juca anticipat o festă lui 
,.,Egalite", a cărui apariţie era aşteptată. Toate hotărîrile pri
vind problemele de organizare au fost luate, ca de obicei, nu 
din motive de utilitate internă, ci din considerente de politi
cianism fracţionist. 
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Caracteristic pentru marxofobia lui Malon este faptul că 
primăvara trecută l-a rugat pe Lafargue, care se afla atunci 
la Paris, să-i procure pentru noua sa ediţie din „Hist[ oirej 
du Soc[ialisme]" o prefaţc1 de Marx. Bine-nţeles, L[afargue] 
a rîs de el şi i-a spus că probabil nu-l prea cunoaşte pe Marx, 
din moment ce-şi închipuie că s-ar putea ocupa de asemenea 
fleacuri. 

G. Howell, „candidatul muncitorilor" , care a căzut cu suc
ces la Stafford, este, fără îndoială, cea mai mare lichea dintre 
ex-muncitorii de aici care se ocupă de politică. Pînă nu de 
mult a fost secretarul comitetului parlamentar al trade-unio
nurilor (bineînţeles, o slujbă plătită) şi pe deasupra a mai avut 
şi lipsuri la casă, lucru care cu greu s-a muşamalizat, după 
care, totuşi, a fost şi el alungat. 

Despre povestea cu polonezii 225 îi voi scrie zilele astea 
lui K. K. von Kasburg 187). Pînă atunci, transmiteţi-i calde 
salutări. 

M[arx] este încă foarte slăbit, nu are voie să iasă din 
casă �i să lucreze serios, dar se înzdrăveneşte văzînd cu ochii. 
Soţia lui e din ce în ce mai slabă. 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I ,  192-l 
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Al dv„ 
F. E. 

Originalul în limba germana 
Tradus din limba !jermand. 

Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil 

[Londra] 7 decembrie l BBI  

Draga, buna mea J ennychen, 
Inţelegi, desigur, că e foarte firesc ca în aceste momente 

să nu-mi ardă de „scris" şi, de aceea, îţi trimit doar aceste 

187) Poreclă dată în glumă lui K. Kautl>ky (Ki.ise = brînză). -

Nota red. 
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cîteva rînduri. Cum, în general, încă nu-mi parasesc camera 
mea de bolnav, doctorul mi-a interzis categoric să iau parte 
la înmormîntare. M-am supus interdicţiei şi pentru că scumpa 
răposată 188), cu o zi înainte de a muri, i-a spus infirmierei 
în legătură cu nerespectarea unei oarecare ceremonii : „ V.le 
are no such external people ! " 189) 

Schorlemmer a venit de la Manchester din propriu-i în
demn. 

Trebuie să continuu tatuările cu iod pe piept, pe spate 
etc. ,  treabă care, repetată cu regularitate, produce nişte ar
suri destul de neplăcute şi supărătoare ale pielii .  Operaţia 
asta, care trebuie făcută numai pentru a preîntîmpina o reci
divă în perioada de convalescenţă (de fapt, nu mă mai supără 
decît o tuse uşoară), îmi face acum un mare serviciu. Împo
triva durerii sufleteşti există un singur antidot eficace - du 
rerea fizică. închipuie-ţi de o parte sfîrşitul lumii, de alta -
un om cu o durere acută de dinţi ! 

Acum mă simt cum nu se poate mai fericit la gîndul că 
m-am încumetat, după multe şovăieli, să facem călătoria la 
Paris ! Nu este vorba numai de t impul pe care cea de neuitat 
l-a petrecut cu tine şi cu copilaşii 190) - „abia" umbrit de 
imaginea of a certain domestic bully et Mirabeau de la 
cuisine 191) - , ci şi de retrăirea acestui timp în ultima pe
rioadă a bolii ! Sînt absolut sigur că, în această perioadă, 
prezenţa ta şi a copiilor n-ar fi putut-o încînta atît cit a fă
cut-o gîndul la voi. 

Locul ei de odihnă este destul de aproape de cel al iubi
tului „Charles" 192) .  

Pentru mine este o consolare că  puterile au părăsit-o la 
timp. Datorită poziţiei neobişnuit de rare a tumorii (din care 
cau7ă aceasta era mobilă, îşi schimba poziţia), adevăratele du
reri specifice, de nesuportat, au început doar în ultimele zile 
(şi chiar şi atunci au putut fi alinate prin injecţiile cu morfină, 
pe care medicul în mod intenţionat le-a rezervat pentru mo
mentul apropierii catastrofei, căci folosite o vreme mai în-

1811) Jenny Marx. - Nota red. 
189) - �Noi nu ţinem la asemenea formalităţi". - Nota trad. 190) Jean, Henri, Edgar .şi Marcel Longuet. - Nota red. 
191) - unui tiran al gospodăriei şi Mirabeau al bucătăriei. 

Nota trad. 
192) Fiul lui Charles şi Jcnny Longuet. - Nota red. 
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delungată, şi acestea îşi pierd din eficacitate). Aşa cum m-a 
prevenit doctorul ponkin, boala a evoluat ca o sleire treptată 
a organismului, aidoma slăbiciunii provocate de bătrineţe. Nici 
chiar în ultimele ceasuri n-a avut de luptat cu moartea, a 
fost mai mult un fel de adormire lentă ; ochii îi erau mai 
mari , mai frumoşi şi mai strălucitori ca oricind ! 

Apropo. Engels, care, ca întotdeauna, a fost alături de 
mine cu tot sufletul, ţi-a trimis, la cererea mea, un număr 
Llin „lrish W orld" cuprinzînd declaraţia unui episcop irlandez 
împotriva proprietăţii funciare (particulare). Aceasta a fost 
una dintre ultimele noutăţi pe care le-am comunicat mamei 
tale, iar ea s-a gîndit că ai putea-o publica într-un ziar fran
cez, spre groaza clericilor francezi. ln orice caz, asta dove
deşte că domnii respectivi se pricep să cînte pe toate tonurile. 

(În "Justice" din 2 decembrie 1881 ,  un tip oarecare, pe 
nume B. Gendre 193) , a încercat într-un articol intitulat „Le 
catholicisme socialiste en Allemagne" să-şi satisfacă şovinis
mul, drept care, urmînd exemplul lui Laveleye, a luat au 
serieux 194) statistica fantezistă a prietenului nostru R. Meyer 
(în cartea acestuia „Emancipationskampf des 4. Standes"). 
Fapt este că, de cînd există imperiul german, aşa-numiţii so
cialişti catolici n-au trimis decît o singură dată un deputat în 
Reichstag şi că acest unic deputat, de îndată ce-a fost ales, 
„a figurat" doar ca „membru al centrului 36". Pe de altă parte, 
în ceea ce priveşte efectivul organizaţiilor muncitoreşti cato
lice, R. Meyer al nostru a fericit Franţa cu un număr incom
parabil mai mare decît Germania.) 

Chiar acum am primit „Justice" din 7 decembrie şi, la 
rubrica „Gazette du jour", găsesc un necrolog în care printre 
altele se spune : 

"On devine que son" (il s'agit de votre mere), „mariage 
avec Karl Marx, fils d'un avocat de Treves, ne se fit pas 
sans peine. 11 y avait â vaincre bien des prejuges, le plus 
fort de tous etait encore le prejuge de race. On sait que 
l'illustre socialiste est d'origine israelite" . 

Toute cette histoire is a simple invention ; there was 
no prejuges a vaincre. I suppose, I am not mistaken in cre
diting Mr. Ch. Longuet's inventive genius with this literary 
„enjolivement" .  The same writer when speaking of the limi-

'�3) Pseudonimul Varvarei Nikolaevna Nikitina. - Nota red. 
m) - în serios. - Nota trac!. 
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tation of the working day and the factory acts, mentioned in 
another number of the „Justice" - „Lassalle and Karl Marx", 
the former having never printed or spoken a syllable on the 
matter in question. Longuet would greatly oblige me in nevcr 
mentioning my name in his writings. 

The allusion to your Maman's occasional anonymous cor
respondence (in fact în behalf of Irving) 226. I find indiscreet. 
At the time she wrote to the „Gazzette de Francfort" (she 
never wrote to the „Journal de Francfort" - as the „Justice" 
calls it -, a simply reactionary, and philistine paper) the 
latter (ihe „Gazette") was still on more or less friendly terms 
wi th the socialist party. 

As to the „von W estphalen", they were not of Rhenish, 
but of Braunschweigischer Abkunft. The father of your 
mother's father was the factotum of the beruchtigte Duke of 
Brunswick (during the „seven years' war"). As such he was 
alsa overwhelmed with favours on the part of the British 
government and married a near relative of the Argyll's. His 
papers relative to war and politics have been published by 
the Minister v. Westphalen 227. On the other hand, „par sa 
mere'L, your mother descends from a small Prussian functio
nary and was actually born at Salzwedel in the Mark. AU 
these things need not be known, bu t knowing nothing of 
them, one ought not pretend correcting d'autres „biographies" . 

And now, my dear child, send me a long description of 
the doings of Johnny et Co. I still regret that Henry was not 
left to us at the time he went on so well. He is a child who 
wants a whole family's attendance being singly, exclusively 
concentrated upon him. As it is, with so many other little 
ones requesting your care, he is rather an impediment. 

With many kisses to you and your „little men" 

Your devoted father, 
K. M. 

I was rather disagreeably affected by Meissner's commu
nication, that a new third edition of the „Capital vol. I" has 
become necessary. I wanted indeed to apply all my time - as 
soon as l should feel myself able again - exclusively to the 
finishing of the 2nd volume 228. 



Jenny Marx m ultimii ei ani de viaţă 
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Please write a few words in 
could not find his address. He 
Mama's. 195). 

Publicat pentru prima oară 
în „Nacealo" nr. 5, 1899 

my name to Reinhardt. L 
was an acquamtanoe of 

Se tipăreşte după manuscris 
Tradus din limbile germană 

şi engleză 

195)- „Se înţelege că la căsătoria ei" (este vorba de mama 
voastră) „cu Karl Marx, fiul unui avocat din Trier, a avut de în
timpinat unele dificultăţi. Trebuiau biruite foarte multe prejudecăţi, 
dintre care cea mai puternică era, desigur, prejudecata rasială. Se 
ştie că ilustrul socialist este evreu de origine�. 

Toată această poveste este pur şi simplu o născocire ; nu au 
trebuit biruite prejudecăţi. Cred că nu greşesc atribuind geniului deo
s<>bit de inventiv al d-lui Cl1. Longuet aceste „înflorituri" literare. 
Acelaşi autor, vorbind într-un alt număr din „Justice·· despre limi
tarea zilei de muncă şi despre legile pentru reglementarea muncii în 
fabrici, îi  menţionea:tă pe „Lassalle şi Karl Marx", or, primul n-a 
tipărit şi n-a pronunţat niciodată un cuvint in problema în chestiune. 
Longuet m-ar îndatora foarte mult dacă n-ar mai menţiona niciodată 
numele meu în scrierile lui. 

Aluzia la corespondenţa anonimă ocazională a mamei tale (a 
făcut-o spre binele lui Irving) 226 o găsesc indiscretă. Pe vremea cînd 
ca a scris la „Frankfurter Zeitung" (n-a scris n i ciodată la „Journaf 
de Francfort", cum îi spune „Justice", publicaţie absolut reacţionară 
şi filistină), acesta („Zeitun�") era încă, mai mult sau mai puţin, în 
relaţii de prietenie cu partidul socialist. 

Cit despre „von Westphalen", erau originari nu din Renania, ci 
din Braunschweig. Tatăl bunicului tău pe linie maternă (Christian 
Heinrich Philipp von Westphalen) a fost mina dreaptă a vestitului 
duce de Braunschweig (în timpul „războiului de şapte ani"). Ca atare, 
guvernul englez l-a cople1it cu fayoruri, iar el s-a căsătorit cu o rudă 
apropiată a lui Argyll (Jeanie Wishart of Pittarow). Lucrările lui 
despre război şi politică au fost publicate de ministrul von Westphalen. 
Pe de altă parte, „pe linie maternă", mama voastră descinde dintr-un 
mic funcţionar prusian (Julius Christoph Heubel) şi s-a născut la 
Salzwedel, în Brandenburg. Nu este neapărat nevoie să cunoşti toate 
aceste lucruri, dar, dacă nu le cunoşti, nu trebuie să ai pretenţia 
să cot-ectezi „biografiile" altora. 

Şi acum, draga mea fetiţă, să-mi scrii amănunţit ce fac Johnny 
& Co. Regret şi acum că Henry nu a fost lăsat la noi cînd ii mergea 
atît de bine. Copilul acesta are nevoie de îngrijirea unei familii în
tregi, care să se ocupe de el exclusiv şi unitar. Pe cînd a�, cu atîţia. 
oopii de care trebuiP să ai grijă, el mai rău te încurcă. 

Te sărut de multe ori pe tine şi pe „micii tăi omuleţi " .  

Al tău tată devotat, 
K. M. 

Am fost mai curînd neplăcut afectat de vestea dată de Meissner 
cJ a devenit necesară o a treia ediţie a val. I al „Capitalului". Aş fi 
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Marx către Johann Philipp Becker :i:in 

la Geneva 196) 

Londra, 10 decembrie 1881 

Dragă prietene, 
Cred că ai aflat din ziare despre moartea soţiei mele 

(.şi-a dat sufletul la 2 dec.) .  Inţelegi, desigur, că în primele 
zile după această ireparabilă pierdere nu eram în stare să 
fac corespondenţă. Intr-adevăr, în afară de fratele ei, Edgar 
von Westphalen din Berlin, tu eşti deocamdată singurnl că
ruia îi comunic :personal acest lucru ; pe ceilalţi prieteni sau 
cunoscuţi i-a informat fiica mea cea mică 197). 

Soţia mea ţi-a rămas pină-n ultima clipă prietenă devo
tată şi era, pe bună dreptate, indignată că partidul nu-ţi 
uşurează lupta pentru existenţă ţie, un luptător atît de vechi, 
de neclintit şi de eroic, precum şi credincioasei tale tovarăşe 
de viaţă 198) .  

Eu însumi sînt bolnav, dar pe  cale de  însănătoşire ; pleu
rita combinată cu bronşită a luat o formă atît de serioasă, 
incit un timp, respectiv cîteva zile, medicii se îndoiau că 
mai scap. Rămîi cu bine, drag prieten. Salutări soţiei tale. 

K. M. 

(Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale) 

D-lui J. Ph. Becker, Chemin des Vollandes. Eaux Vives. Ge
neva (Elveţia) 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed . rusZ1 ,  1935 

Oriqinalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

vrut ca, atunci cind mă Yoi simţi din nou în p utere, să-ml consacru 
tot timpul pentru terminarea volwuului al 11-lea. 

Scrie-i, te rog, citeva cuvinte în numele meu lui Reinhardt. Nu-i 
pot găsi adresa. Era un cunoscut al mamei. - Nota trad. 

196) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte po7tală. - Nota red. 
197) Eleanor Marx. - Nota red. 
'nh) Elisabcth Becker. - Nota red. 
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Marx către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

243. 

Londra, 13 decembrie 1881 

Dragă prietene, 
Pe data de 2 luna aceasta, după o suferinţă lungă şi 

chinuitoare sotia mea a murit. Lunile de toamnă le-am pe
trecut alăt�ri de bolnavă, îngrijind-o, la început într-o loca
litate de pe litoralul englez (Eastbourne), apoi la Argenteuil 
(la aproximativ 20 de minute de Paris), unde am avut marea 
bucurie de a fi împreună cu fiica noastră mai mare (d-na 
Longuet) şi cu cei patru băieţei ai ei 19!1) (cel mai mare are 
vreo cinci ani 200)), toţi foarte ataşaţi de bunicii lor. 

în ce mă priveşte, am riscat foarte mult făcînd această 
călătorie la Paris, dată fiind starea de slăbiciune a soţiei 
mele. Dar, încrezător în extraordinarul meu prieten, docto
rul Donkin, m-am încumetat s-o fac pentru a nu o lipsi de 
această ultimă bucurie ! 

Din nefericire, întorşi la Londra, am contractat şi eu o 
bronşită, care s-a complicat prin apariţia unei pleurite - în 
tot acest timp, sănătatea mea a lăsat mai m:.1lt sau mai puţin 
de dorit -, astfel incit de-a lungul a trei din ultimele şase 
săptămîni de viaţă ale soţiei mele n-am putut să o văd, deşi 
ne aflam în două camere alăturate. 

Nici acum nu pot să ies din casă. Era cit pe-aci să 
„întorc spatele acestei lumi rele". Medicii vor să mă trimită 
în sudul Franţei, sau, chiar, în Algeria. 

Scrisorile de condoleanţe pe care le-am primit de pre
tutindeni au fost pentru mine o adevărată consolare, căci în 
toate (cu excepţia uneia singure, din partea unui rus) se 
simţea o sinceră compasiune, o reală recunoaştere şi pre
ţuire a calităţilor cu totul neobişnuite ale iubitei mele soţii .  

Editorul meu german 201) mă anunţă că a devenit nece
sară o a treia ediţie a „Capitalului". Momentul este însă 

11'0) Jean, Henri, Edgar şi Marcel. - Nota red. 
200) Jean. - Nota red. 
l!1l1) otto Meissner. - Nota red. 
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foarte nepotrivit. In primul rînd, trebuie să mă înzdrăvenesc 
din nou, iar în al doilea rînd aş vrea să termin cît mai cu
rînd volumul al II-lea 228 (chiar în cazul în care ar trebui 
să-l editez în străinătate). Ţin să-l văd gata tocmai ac�m 
pentru a-l dedica soţiei mele. 

In orice caz, voi conveni cu edi torul meu ca pentru a 
ireia ediţie să fac cît mai puţine schimbări şi completări ; 
iar pe de altă parte, el să tipărească numai 1 OOO de exem
plare, în loc de 3 OOO, cum voia la început. Aceste 1 OOO de 
-exemplare din a treia ediţie odată vîndute, s-ar putea să 
introduc în carte acele schimbări pe care, în alte împreju
rări, le-aş fi făcut acum. 

Rămîn ca întotdeauna 

Publicat pentru prima oară 
Jn „Minuv�ie godi" nr. 1, 1908 

46 

Al dv.  prieten devotat, 
A. Williams 202) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Marx către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

{ Londra] 15 dec. 1881 

Dragă Sorge, 
Cele povestite de fiul tău 203), de aici, te-au pregătit, de

sigur, pentru ştirea morţii ( la 2 decembrie) a scumpei , ne
ui tatei mele tovarăşe de viaţă. Eu nu eram suficient d� 
restabilit pentru a-i putea aduce ultimul omagiu. De fapt, 
şi acum mai sînt obligat să stau în casă, iar săptămîna vi
itoare voi pleca la Ventnor (Isle of Wight 20-!)) .  

Din ultima mea boală am iesit dublu schilodit moral 
prin pierderea soţiei mele, fizic dln cauza unei îng;oşări a 
pleurei şi unei creşteri a sensibilităţii bronhiilor. 

282) Pseudonim conspiraţiv al lui Marx - Nota red. 283) Adolph Sorge. - Nota red. 
204) - pe insula Wi �ht. - Nota trad. 
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Din păcate, va trebui să consacru în întregime un timp 
manevrelor în vederea restabilirii sănătăţii. 

A devenit necesară o nouă editie în limba germană a 
„Capitalului" 22s. Nu mă aranjează deioc. 

Henry George al vostru se demască tot mai mult ca 
'?arlatan. 

Sper că Sorge junior a ajuns cu bine ; salută-l din par
tea mea. 

Al tău, 
K. Marr 

ln ultimul timp, englezii au început să se ocupe mai 
mult de „Capitalul11 etc. Astfel . în ultimul număr din oc
tomb1·ie (sau noiembrie, I am not quite sure 205) al lui „Con
temporary" a apărut un articol al lui John Rae despre so
cialismul german 230 (absolut nesatisfăcător, plin de greşeli� 
dar „fair" 206) , cum mi-a spus alaltăieri unul dintre prie
tenii mei englezi). Dar de ce fair ? Pentru că John Rae nu 
�11sţine că în propaganda pe care timp de patruzeci de ani 
am făcut-o primejdioaselor mele teorii am fost călăuzit de 
mobil uri „dc1miătoare". „Mărinimia fie-i lăudată ! " . Acea 
fairness, care constă, cel puţin, în a cunoaşte în suficientă 
măsură obiectul criticii, se pare că este ceva cu totul necu
noscut scribilor filistini englezi . 

Incă mai înainte, pe la începutul lui iunie, un oarecare 
Hyndman (care, în prealabil, dăduse pur şi simplu buzna în 
propria-mi casă pentru a mă cunoaşte) a scos o broşură, 
..,England for all". Broşura se vrea un expozeu al progra
mului „Federaţiei democratice" 193 - o asociaţie de curînd 
înfiinţată din diferite societăţi radicale engleze r;i scoţiene, 
semi burgheze, semi proletare 207) . Capitolele despre muncă 
şi capital nu sînt altceva decît extrase textuale sau parafra
zări din „Capitalul", dar individul nu menţionează nici car
tea, nici autorul ; pentru a se pune însă la adăpost în even
tualitatea unei demascări, la sfîrşitul prefeţei sale spune : 
„Ideile şi o mare parte din materialul faptic cuprinse în ca
pitolele al II-lea şi al III-lea le datorez lucrării unui mare 
gînditor şi scriitor original etc., etc.". Mie individul mi-a 

205) - nu sint ab<,olut sigur. - Nota trad. 
206) - corect, obiectiv. - Nota trad. 
207) Vezi volumul de faţă, p. 202-20:l. - Nota red. 
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adresat nişte scrisori de scuze stupide, de pildă că „englezilor 
nu le place să primească lecţii de la străini", că „numele meu 
este atît de detestat etc." Cu toate acestea, broşura lui - în 
măsura în care şterpeleşte idei din „Capitalul" - face o 
bună propagandă, deşi individul este un om „slab" şi nu are 
nici pe departe răbdarea necesară - or, aceasta este prima 
condiţie dacă vrei să înveţi ceva - pentru a studia temeinic 
o problemă. Toţi aceşti fermecători scriitori ai clasei de 
mijloc - atunci cînd nu sînt specialişti - ard de dorinţa 
de a face imediat bani, un nume sau un capital politic din 
orice idee nouă pe care un vînt prielnic a adus-o pînă la ei. 
Multe seri mi-a răpit individul ăsta, trăgîndu-mă de limbă 
şi încercînd astfel să înveţe cit mai uşor cu putinţă. în sfîr
şit, în ultimul număr din 1 decembrie al publicaţiei lunare 
„Modern Thought" (îţi voi trimite un exemplar) a apărut un 
articol : „Leaders of Modern Thought : Nr. XXIII Karl 
Marx. By Ernest Belfor Bax". 

In momentul de faţă este primul articol englez de acest 
gen care se dovedeşte pătruns de un real entuziasm faţă de 
ideile noi şi se ridică cu curaj împotriva filistinismului en
glez. Asta însă nu înseamnă cîtuşi de puţin că datele mele 
biografice, aşa cum le-a prezentat autorul, nu sînt în cea 
mai mare parte greşite etc. In expunerea principiilor mele 
economice şi în traducerea lor (adică în citatele din „Capita
lul") sînt multe greseli şi confuzii ; şi totuşi, apariţia acestui 
articol, anunţată de afişe tipărite cu litere mari şi lipite de 
zidurile West End 208)-ului londonez, a făcut mare senzaţie. 
Pentru mine, lucrul cel mai important este că am primit nu
mărul amintit din „Modern Thought" încă la 30 noiembrie, 
asa încît i-am putut face o bucurie iubitei mele soţii în ul
ti�ele ei zile ele viaţă. Tu ştii cu cită pasiune se interesa ea 
<le toate aceste lucruri. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Briefe und Auszilge aus 

Brlefen von Joh. Phil. Becker, 
.Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u.A. an F. A. Sorge und 
Andere�, Stuttgart. 1906 

Originalul în limbile engleză 
şi germană 

Tradus din limba germană 

2os) Partea apuseană a Londrei, unde locuiesc mai ales repre
zentanţi ai claselor dominante. - Nota red. 
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Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil 

247 

17 dec. 1881 
41, Maitland Park Road 

Londra, N.W. 

• Draga mea copilă, 
Chiar acum, Tussy, supported by 209) Engels, a dus per 

cab 210) la parcel company 211) pachetul cu daruri de crăciun 
pentru micuţii noştri . Helen 212) mă roagă să menţionez în 
mod special că din partea ei se află o hăinuţă pentru Harry „ 
una pentru Eddy 213) şi o căciuliţă de lină pentru Pa 214) ; 
apoi pentru acelaşi Pa „rochiţa bleu" de la Laura ; din par
tea mea - un sailors' suit 215) pentru my dear 216) Johnny. 
Mohmchen a rîs cu atîta poftă în ultimele zile ale vieţii 
ei, povestindu-i Laurei cum am plecat eu cu tine şi cu Johnny 
la Paris, unde i-am ales un costum în care arăta ca un bur
ghez gentilom 217) în miniatură. 

Scrisorile de condoleanţe pe care le primesc din toate 
colţurile lumii şi de l;i oameni de cele mai diferite naţiona
lităţi, profesiuni etc. etc. conţin toate elogii la adresa lui 
Mohmchen şi sînt pătrunse de atîta sinceritate, de atîta pro
fundă simpatie cum rar se întîmplă în asemenea cazuri, cînd 
aceste misive sînt mai mult convenţionale. lmi explic acest 
lucru prin faptul că la ea totul era firesc şi autentic, simplu, 
nimlc contrafăcut ; de aici şi impresia vie, luminoasă pe care 
o producea asupra oamenilor ; doamna Hess scrie chiar : „în 
ea, natura şi-a distrus propria-i capodoperă, căci în viaţa 

269) - ajutată de. - Nota trad. 
21") - cu trăsura. - Nota trad. 211) - biroul de expediţie. - Nota t racl. 
u2) Demuth. - Nota red. 
m) Edgar Longuet. - Nota red. 
m) Porecla lui Marcel Longuet. - Nota red. 
215) - costwn de marinar. - Nota trad. 
2rn) - scumpul meu. - Nota trad. 
rn) Jourdain - personaj al comediei lui Mol iere .,,Burghezul 

gentilomu. - Nota recl. 
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mea n-am mai întîlnit o femeie atît de spirituală şi de afec
tuoasă". Liebknecht scrie că fără ea ar fi pierit în mizeria 
exilului etc. etc. 

Ce constituţie neobişnuit de robustă a avut ea, în pofida 
înfăţişării delicate, se vede din faptul că, spre marea mirare 
a medicilor, n-a făcut nici un fel de răni, deşi a zăcut atit 
de mult în pat ; în timpul ultimei mele boli, eu am făcut 
răni în mai multe locuri după numai două săptămîni de 
zăcut în pat. 

Intrucît, de cînd m-am însănătosit, vremea este foarte 
proastă, mă aflu încă în arest la do�iciliu, dar, la indicaţia 
medicului, săptămîna viitoare voi pleca la Ventnor (pe in
sula Wight) şi apoi, de aici, mai departe spre sud. Tussy 
merge cu mine. 

Vei primi (îl expediez tot acum, cu aceeaşi poştă) un 
articol dedicat mie de revista lunară .,Modern Thought" 218) . 
Este pentru prima oară că critica engleză se ocupă cu atîta 
căldură de cauza noastră. Mohmchen a mai apucat să se 
bucure de acest articol. Acolo unde citatele din "textul" ger
man sînt prea proaste (I mean 219) prea prost dane into 
English 220)), am rugat-o pe Tussy să le corecteze în cele cî
teva exemplare pe care le-am reţinut pentru prieteni . Gre
şelile din capitolul „Life" 221) nu au importanţă. 

Acum, draga mea copilă, cel mai mare serviciu pe care 
mi-l poţi face este să-ţi îngrijeşti sănătatea ! Sper să mai 
trăiesc alături de tine multe zile frumoase şi să-mi îndepli
nesc cum se cuvine îndatoririle de bunic. 

Mii de salutări ţie şi micuţilor. 

Al tău devotat, 
Old Nick 

Aş mai avea încă multe să-ţi scriu despre Vivanti etc. ,  
.-dar cred că Tussy şi-a rezervat asta pentru scrisoarea ei. 

Publicat pentru prima oară 
1n „Nacealo" nr. 5, 1 899 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

218) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 219) - Vreau să spun. - Nota trad. 2:0) - traduse in limba engleză. - Nota trad. 
m) - „ Viaţa•·. - Nota trad. 
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Engels către Karl Kautsky 

la Zurich 

Londra, 18 dec. 1881 

Dragă domnule Kautsky ! 
Am primit telegrama d-tale şi a lui Bernstein astăzi 

după-amiază la ora 3 şi 50 şi sînt b ucuros să te pot anunţa 
că M[arx] s-a refăcut într-atît încît �.ă poată fi trimis - pen
tru început - pe coasta de sud a Angliei. Pleacă săptămîna 
aceasta ; de îndată ce se va mai obişnui din nou cu aerul 
liber şi nu va mai exista primejdia unei recidive, va pleca, 
probabil, mai departe, în sudul Europei, unde va rămîne 
un timp. 

Nu am putut să-ţi răspund printr-o telegramă, cac1 ar 
fi trebuit să mă duc la Central Office 222), iar la mine la masă 
erau, ca de obicei, Pumps, soţul ei 223) şi Sam Moore (care 
cu toţii vă trimit calde salutări), iar mai tîrziu, după cum 
ştii, mai vin, de regulă, şi alţii. Să telegrafiez mîine nu-şi 
mai avea rostul, căci scrisoarea va ajunge, probabil, la fel 
de repede ( ± )  224). 

In legătură cu polonezii îţi voi scrie zilele acestea 2!!5) ; 
în ultimul timp, aici a fost un adevărat talmes-balmes. 

Aşadar, „Egalite" a apărut iarăşi, nr. 1 publică 
'
articole 

care încep aproape toate foarte promiţător şi sfîrşesc lamen
tabil 231. Nr. 2 nu l-am văzut încă. 

Calde salutări lui Bernstein. 

Al d-tale, 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (V), 1 93'2 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

m) - Oficiul telegrafic central. - Nota trad. 
223) Percy :Rosher. - Nota red. 224) - (mai mult sau mai puţin). - Nota trad. 
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49 

Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 

122, Regent"s Park Road , N.W. 
Londra, 29 dec. 1881 

Stimate tovarăşe, 
Am satisfactia să vă comunic că ştirea potrivit căreia 

Karl Marx ar fi0 bolnav pe moarte nu este altceva decît o 
minciună şi o născocire. Boala lui (bronşită şi pleurită) a 
trecut, şi astăzi, la sfatul medicilor, a plecat la Ventnor (insula 
Wight) ; ei speră că clima caldă şi aerul uscat de acolo vor 
contribui la restabilirea lui grabnică şi completă. Ii voi 
transmite scrisoarea dv. 

Publicat pentru prima oară 
in „Istorik - markssist�, 
vol. 6 (40), 193-! 

50 

Cu toată stima, 
F. Engels 

Originalul în limba olandeză 
Tradus din limba germană 

Engels către Lev Nikolaevici Hartman 

la Londra 225) 

(Ciornă) 

[Londra, sfirşitul lui  decembrie 1881} 

Am o scrisoare din America pentru tine, dar mi s-a spus 
să ţi-o înmînez numai personal. Poţi veni s-o iei ? 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII,  C'd . n„"5<1, 1 935 

Al tău 

Originalul în limba rusă 
Tradus din limba rusă 

225) Scrisoarea a fost scrisă in limba rusă, fără semnătură. 
- Nota red. 
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5 1  

Marx către Laura Lafargue 

Dragă Laurachen, · 

la Londra 

4 ian. 1882 
I, St. Boniface Gardens, Ventnor 

Astăzi este prima zi însorită şi suportabilâ la Ventnor. 
Se spune că pînă la venirea noastră 17 vremea a fost minu
nată. De atunci, gales every day 1), toată noaptea e vijelie, 
vîntul vuieşte dimineaţa, the sky overcast, leaden, London
like 2) ; temperatura e mult mai scăzută decît la Londra şi 
în plus, ceea ce e cel mai supărător, plouă mult. (Aerul e, 
desigur, „mai curat" decît la Londra.) 

In aceste condiţii era firesc ca tusea mea, in fact ca
tarul bronhial, mai curînd să se agraveze decît să se amelio
reze. Cu toate acestea, există, totuşi, un progres, întrucît o 
parte din noapte dorm fără să recurg la mijloat.:e artificiale 
- opium etc. Starea generală însă tot nu-mi permite să 
lucrez. Astăzi, la about 3) o �ăptămînă de cînd sîntem aici, 
vremea începe, pare-se, să se schimbe. Dacă se încălze�te, va 
fi, fără îndoială, un loc de odihnă minunat pentru un con
valescent ca mine. 

Insoţitoarea 4) mea (asta rămîne strict între noi) aproape 
că nu mănîncă ; o chinuie cumplit spasmele nervoase ; ci
teşte şi scrie toată ziua, cînd nu e ocupată cu cumpărarea 
alimentelor necesare sau nu face scurte plimbări ; e foarte 
zgîrcită la Vorbă şi lasă indeed 5) impresia că nu stă aici cu 
mine decît dintr-un sentiment al datoriei, ca un martir care 
se jertfeşte. 

trad. 

1) - în fiecare zi suflă un vînt rece. - Nota trad. 
2) - cerul e acoperit cu nori plumburii ca la Londra. - Nota 

a) - aproximativ. - Nota trad. 
4) Eleanor Marx. - Nota red. 
5) - într-adevăr. - Nota trad. 
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N-au sosit nici un fel de veşti de la J enny 6) în legătură 
cu pachetul de crăciun ? Lucrul acesta mă nelinişteşte. 

Iţi dai seama, draga mea copilă, că de aici, unde n-am 
avut parte decît de întîmplări negative, nu-ţi pot povesti ni
mic pozitiv, poate doar marea descoperire că literatura locală 
este reprezentată de trei ziare, că există chiar şi a school of 
art şi science institution 7), unde lunea viitoare, seara, se va 
ţine o mare conferinţă on the casts and .,m�tiers" of India 8) . 

Astăzi am primit o scrisoare de la Reinharclt din Paris, 
în care, mast sincere şi mast sympathetic 9), vorbeşte despre 
marea noastră pierdere 10) . Graba cu care ziarele burgheze 
din Germania au anunţat mai întîi moartea mea, apoi inevi
tabila ei apropiere m-a amuzat foarte mult şi , de dragul 
lor, „omul care a rupt legătura cu lumea" va trebui neapă
rat să-şi recapete puterea de muncă. 

Willard Brown i-a scris lui Tussy din New York că l-a 
însărcinat pe un prieten foarte apropiat din New Orleans, 
un om competent, să se ocupe de chestiunea casei voastre. 
Prietenul acesta scrie că, at first sight 11), în chestiunea 
aceasta s-au făcut mari matrapazlîcuri, dar că mai întîi va 
trebui să facă cercetări amănunţite, pentru a avea la mină 
o dovadă reală 

Ca o curiozitate, anexez pentru Paul 12) un extras din 
m·ticolul financiar apăr11t in ziarul "Times" (din 29 dec. 1881), 
inserat, evident, de d-nii Say şi Rothschild. (Salutări lui 
Paul şi lui Helen 13) .) 

Adio, my dear child 14) . Scrie-mi curînd. 

Al tău, 
Old Nick 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului in „Annali", 
an. I, Milano, 1958 

Originalul în limba germană 
Tradus din i"imba germană 

6) - Jenny Longuet. - Nota red. 
7) - o şcoală de artă şi un institut de !!tiinţe. - Nota trad. 
") - despre caste şi „meşteşuguri� în India. - Nota trad. 
u) - cu toată sinceritatea şi cu profundă simpatie. - Nota trad. 
10) Este vorba de moartea soţiei lui Marx. - Nota red. 
11 )  - la prima vedere. - Nota trad. 
12) Paul Lafargue. - Nota red. 
13) Helene Demuth. - Nota red. 
14) - La revedere, draga mea copilă. - Nota trad. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

Londra, 6 ian. 82 

Dragă domnule Bernstein, 
Vă scriu astăzi în grabă pentru a vă explica modul ciu

dat în care se vorbeşte despre "S[ozialdemokrat]" în ultimul 
număr din "Egalite". Guesde, tolerant cum e, a angajat pen
tru conducerea compartimentului german al ziarului pe cu
noscutul duşman de moarte a tot ce ţine de "Zurich" 15) , iar 
acesta n-a întîrziat să-şi exprime nemulţumirea pentru faptul 
că „S[ozialdemokrat]" continuă să fiinţeze, în timp ce „La
terne" nu. De dragul nostru şi al cauzei, vă rugăm să nu 
daţi atenţie acestui lucru. Dacă treaba se repetă, îi vom pune 
imediat capăt. In schimb, noi ne-am bucurat că „S[ozialde
mokrat]" le-a reproşat prompt şi fără ocol domnilor deputaţi 
laşitatea lor, făcînd astfel să se ajungă la o hotărîre în 
această problemă, de la care, în lipsa lui Bebel, desigur că 
mulţi s-ar fi eschivat bucuroşi 232. 

De altfel, cei de la „Egalite" au avut mai mult noroc de
cît meritau de fapt . Malon şi Brousse s-au compromis groaz
nic, prezentînd, paralel cu candidatura lui J offrin, un pro
gram atenuat - în pofida hotărîrii Congresului de la 
Reims 233 - şi omiţînd, pur şi simplu, din punctele puse în 
discuţie la Reims („Egal[ite]" nr. 4, p. 7, Paris) un punct 
care nu le convenea. In felul acesta, ei i-au oferit lui „Ega
lite" temeiul juridic pentru a declara, ceea ce în actualele 
împrejurări era inevitabil din considerente tactice, că nu 
Guesde & Co., ci Malon & Co. sînt adevăraţii „autoritarişti", 
adepţii dictaturii ; şi, întrucît lupta se dă acum pe faţă, 
toată simpatia noastră este, desigur, de partea lui Guesde 
şi a prietenilor lui .  In afară de aceasta, „Egalite" este, ca 
întotdeauna, incomparabil mai bun decît „Prolet[aire]" în 
ceea ce priVe)te conţinutul. Malon şi Brousse acţionează din 
nou ca nişte autentici bakunişti ; ei impută altora pofte dic-

1j) Carl Hi r!.ch. - Nota red. 
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tatoriale, dar personal, sub pretextul apărării „autonomiei", 
vor să domine fără a ţine seama de hotărîrile partidului .  

M[arx] este l a  Ventnor, Isle o f  Wight, dar scrie 16) că 
are o vreme foarte proastă, mai proastă decît avem noi aici . 
Să sperăm însă că vremea se va schimb& curînd, în orice 
caz, acum primejdia unei recidive a bolii este aproape cu 
desăvîrşire exclusă. Graba cu care presa burgheză a difuzat 
ştirea morţii lui iminente i-a făcut foarte bine : „De-abia 
acum - spunea el -, în necazul cîinilor ăştia blestemaţi, 
trebuie să trăiesc mult". 

Kautsky trebuie să mai aibă răbdare cîteva zile ; acum 
îl am aici pe Schorlemmer şi mă pot ocupa, cel mult, de 
ştiinţe naturale ; în plus, am multă alergătură, care abia 
săptămîna viitoare se va termina. Atunci îi voi scrie despre 
polonezi li), dacă voi avea timp 18), cum spune Sch[orlemmer], 
originar din Darmstadt. 

Cele mai calde salutări lui şi dv. de la 

Publicat pentru prima oară 
in „ A rhiv K. Mark�a i F. En�helsa"" , 
voi . I. l !J2-! 

53 

al dumneavoastră, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Emil Engels 

la Engelskirchen 

Londra, 12 ian. 1882 

Dragă Emil, 
După tot felul de impedimente şi perturbaţii, printre 

care se numără mesele şi chefurile de sărbători, am, în sfîr
şi t, destulă linişte ca să vă pot trimite, ţie, lui Lottchen 19), 

1�) Vc;ri v olumul de faţă, p. 32. - Nota red. 
17) Ve;ri vol umul de faţă, p. 26-1-269. - Nota red. 
IM) In original în d ialect : �wo j a  auch Zeit haben ".  - Nota red. 
19) Charlotte Engels. - Nota red. 



Scrisori dm 1882 255 

lui Elisabeth 20) şi logodnicului ei 21), cele mai sincere urar1 
de fericire cu ocazia logodnei lor. In orice caz, în 1842, pe 
la sfîrşitul toamnei, cînd am plecat la Manchester 234 cu 
Aug. ErbsH:ih (de atunci l-am mai văzut o dată sau de două 
ori la Barmen), nici prin cap nu mi-a trecut că fiul lui se 
va căsători cu nepoata mea. Pe atunci, e drept, nimeni nu 
se gîndea încă la aceşti doi tineri . Pe marginea acestui eve
niment s-ar putea face o serie întreagă de remarci potrivite 
şi nepotrivite, peste care însă voi trece, căci oricum fiecăruia 
îi pot veni cu uşurinţă în gînd, şi, în plus, tînăra pereche e 
prea ocupată cu prezentul şi cu viitorul pentru a-şi pierde 
vremea cu comentarii total inutile despre un trecut situat 
înaintea naşterii lor. 

De altfel, ac;;a c1:1m merg lucrurile, în curînd va trebui să 
doresc ca logodnele şi consecinţele lor mai apropiate şi mai 
îndepărtate să se petreacă în familia noastră într-un ritm 
ceva mai lent ; dar, desigur, într-o familie atît de numeroasă 
şi de prolifică cum este a noastră, în cei 60 de ani pe care-i 
purtăm în spate, cazurile acestea au crescut proporţional cu 
pătratul distanţei de la punctul de plecare, şi împotriva unei 
astfel de legi a naturii_. nu se poate face nimic. 

In general, mă simt destul de bine, numai că cu ure
chea stingă nu mai aud aproape deloc şi în fiecare iarnă su
făr de guturai, dar m-am obişnuit de mult cu asta. Iarna 
blindă va face să-ţi dispară urmările pneumoniei sau măcar 
să le atenueze ; aici, astăzi este iarăşi atît de cald încît nu 
pot merge cu paltonul, în pofida ceţii dense şi umede. 

Calde salutări vouă tuturor, lui Lottchen şi, în special, 
logodnicilor. 

M-aş bucura să-l văd pe Emil 22) aici .  

Al tău, 
Friedrich 

Publ i cat pentru pl'ima oară 
în : K. Marx l)i F. Engels. Opere. 
\'ol. XXV.Iii, ed rusă, 1935 

Ori�inalul în li ml>a german<l 
Tradu!. din limba germanii 

20) Elisabetl1 Engels. - Nota red. 
21) Cad Alexander ErbslOh. - r\ota red. 
22) Emil En�els, nepotul lui Engels. - Nota red. 



256 K. Marx şi F. Engels 

54 

Marx către Amalie Daniels 

la KOln 

Dragă doamnă Daniels, 

12 ian. 1882 
1, St. Boniface Gardens 

Insula Wight 

ln ziua în care v-am scris, fiica mea 23) a găsit printre 
hîrtiile pe care le-a adus din Londra şi o veche fotografie 
a mea. Am expediat-o numaidecît la Kăln în plicul pe care-l 
anexez aici şi în care mi-a fost returnată de „poşta impe
rială". 

Fiti atît de bună si comunicati-mi adresa dv. exactă. 
Atunci

' 
voi trimite din n�u corpus deiicti. 

Cu calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 
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Al dv.  devotat, 
K. Marx 

Originalul in limba gennană 
Tradus din limba germană 

Marx către Piotr Lavrovici Lavrov 

Dragă prietene, 

la Paris 

23 ian. 1882 
41,  Maitland Park Road, Londra, N.W. 

Anexez cîteva rînduri pentru ediţia în limba rusă a 
„Manifestului Comunist" 24) ; urmînd a fi traduse în limba 

!3) Eleanor Marx. - Nota red. 
24) K. Mar:c şi F. Engels. „Prefaţa la a doua ediţie rusă a «Ma

nifestului Partidului Comunist>•". - Nota red. 
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rusă, ele n-au mai fost stilizate aşa cum s-ar fi cuvenit în 
cazul în care ar fi fost publicate în the German vernacular 25) . 

La Londra mă aflu din nou doar de cîteva zile. După 
pleurita şi bronşita de care am suferit, am rămas cu un ca
tar cronic al bronhiilor, de care medicul meu 26) spera că 
voi scăpa plecînd la Ventnor (Isle of Wight), unde, de obicei, 
pînă si iarna este cald. De data aceasta însă, în cele trei săp
tămînl cît am stat la Ventnor, vremea a fost umedă, rece, 
cu nori şi ceaţă, pe cînd la Londra în tot acest timp a fost 
o vreme ca de vară, care însă la înapoierea mea a dispărut. 

Acum se fac planuri de a mă trimite undeva în sud, 
poate în Algeria. Să aleg, nu am posibilitatea, întrucît Italia 
nu-mi este accesibilă (la Milano a fost arestat un om fiindcă 
numele lui de familie semăna cu al meu) ; nu pot nici mă
car să plec de aici cu vaporul prin Gibraltar, pentru că nu 
am paşaport şi acolo chiar şi englezii cer paşaport. 

Cu toate insistenţele medicilor şi ale celor ce-mi sînt 
apropiaţi, n-aş fi consimţit la o treabă care implică atîta pier
dere de timp, dacă această blestemată boală „englezească" 
nu ar ataca şi creierul. In afară de aceasta, o recidivă a bo
lii, chiar dacă aş depăşi-o, mi-ar lua şi mai mult timp. - Cu 
toate astea, mai întîi voi mai face unele experienţe aici 27) . 

Iţi trimit un număr din „Modern Thought" conţinînd un 
articol despre mine 235• De prisos să-ţi spun că datele biogra
fice prezentate de autor sînt total inexacte. Fiica mea Elea
nor - corespondentul d-tale -, care îţi trimite salutări, s-a 
apucat să corecteze, în exemplarul trimis d-tale, citatele din 
„Capitalul" care au fost traduse greşit în limba engleză. Dar, 
oricît de prost ar fi tradus d-l Bax - am auzit că este un 
om foarte tînăr -, el este în orice caz primul critic englez 
care a manifestat un interes real pentru socialismul modern. 
Are ceva atît de sincer în felul de a se exprima şi un ton 
de profundă convingere, care nu se poate să nu te impresio
neze. Un oarecare John Rae - cred că este docent de eco
nomie politică la o universitate engleză - a publicat acum 
cîteva luni în „Contemporary Review" un articol pe aceeaşi 
temă 230, foarte superficial (deşi pretinde că a citat din multe 
lucrări ale mele, pe care, după cît se pare, nici nu le-a vă-

2�) - în limba maternă germană. - Nota trad. 26) Donkin. - Nota red. 
27) In manuscris, pînă aici în limba germană. Mai departe, în 

limba engleză. - Nota red. 
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zut vreodată), debordînd de acea pretenţie de superioritate 
de c are este pătruns adevăratul britanic şi care se datorează 
unei mărginiri prosteşti cu totul specifice. Pe deasupra, el 
hi dă toată osteneala să admită cu condescendenţă că, de 
apr,1ape 40 de ani, eu induc în eroare clasa muncitoare pe 
ba/.a unor doctrine false, dar aceasta nu din motive egoiste, 
ci cl in  convingere ! In general, aici oamenii încep să caute 
să afle cite ceva despre socialism, nihilism etc. Irlanda şi 
Statele Unite pe de o parte, pe de alta, lupta iminentă între 
fermieri şi proprietarii funciari, între muncitorii agricoli şi 
fermieri, între capitalism şi proprietatea funciară ; unele simp
tome ele înviorare în rînclurile clasei muncitorilor din in
clu5trie - aşa, de pildă, la alegerile suplimentare pentru Ca
mC'ra Comunelor, care au avut loc de curînd, cînd muncitorii 
au respins cu dispreţ candidaţii oficiali din partea muncito
rilor (îndeosebi pe renegatul Internaţionalei, jalnicul Ho
well 236) propuşi de conducătorii recunoscuţi ai trade-unionu
rilor şi recomandaţi oficial de domnul Gladstone, „ William 
al poporului" ; crearea în mod demonstrativ la Londra a unor 
cluburi radicale, alcătuite mai ales din muncitori, englezi şi 
irlandezi laolaltă, care se ridică cu hotărîre împotriva „ma
rPlui  Partid Liberal", a trade-unionismului oficial şi a lui 
William al poporului ele„ etc. - toate acestea îl fac acum 
pe filistinul britanic să dorească să cunoască cite ceva despre 
socialism. Din păcate, ziarele, magazinele, revistele etc. pro
fită de această „cerere" numai pentru a „oferi" cititorilor 
mîzgăliturile unor penny-a-liners (deşi, de fapt, sînt shill
ing-a-liners) 28) corupţi, ignoranţi şi slugarnici. 

Aici apare un „săptămînal'•, „Thc Radical'', plin de bune 
intenţii ,  cu un limbaj îndrăzneţ (îndrăzneala constînd în sans
gene 29), nu în forţă), care încearcă să destrame ţesătura de 
minciuni a presei britanice, dar care, cu toate acestea, nu 
ajunge la performanţe prea mari . Ceea ce-i lipseşte ziarului 
sînt nişte redactori pricepuţi. Acum cîteva lu'1i, oamenii 
acC'-.tia mi-au scris. Pe atunci m[i aflam la Eastbourne 1 cu 
iubita mea soţie, apoi am plecat la Paris 2 etc„ aşa că pînă 
acum n-au reuşit încă să stea de vorbă cu mine. Socot că 
este inuti l .  Cu cit le ci tesc mai mult ziarul, cu atît mă con
ving mai mult că este incorigibil. 

2•; - Joc de cuvinte ; aici : p..:nny-a-l iners (scribi) ,  shilling-a-liners 
(snii1i bine plătiţi). - Nota traci. 

�9) - l ipsă de jenă. - Nota traci. 
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Fiica mea 30) îmi aminteşte că este timpul să închei 
această scrisoare, întrucît n-au mai rămas decît cîteva mi
nute pînă la plecarea poştei. 

Salut. 

Karl Marx 

Publicat pentru prima oară 01 iginalul în limbile germană 
în „Letopis marksizma" nr. 5, 1 928 şi engleză 

Tradus din limba germană 
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Engels către Eduard Ben1stein 

la Zi.irich 

Londra, 25 ian. 1 882 

Dragă domnule Bernstein, 
Abia astăzi ajung să vă răspund la scrisoarea dv. din 

1 2. M[arx] împreună cu fiica lui cea mai mică 31) s-au îna
poiat de pe insula Wight, amîndoi mult refăcuţi ; Mf arx] 
s-a înzdrăvenit într-atît, încît ieri s-a putut plimba cu mine 
două ore fără întrerupere. Intrucît el încă nu poate să lu
creze, iar adesea vine şi Lafargue la masă (id est 32) la ora 5) 
şi se serveşte cîte o sticlă de bere bună, Pilsen, se alege 
praful de cea mai mare parte din ceasurile cu lumină de zi, 
iar la lumina lămpii evit să scriu, de cînd, cu 3 ani în urmă, 
din această pricină, ochiul stîng mi-a creat multe suferinţe 
(conjunctivită cronică). 

Cum în momentul de faţă mă aflu la M[arx], vă rog 
să-i transmiteţi lui H[ochber]g, în numele lui, cele mai calde 
mulţumiri pentru amabila lui propunere ; probabil însă că 
M[arx] nu va fi în situaţia de a face uz de ea ; singurul lucru 
sigur privind călătoria lui în sud este că nu va pleca pe Ri
viera şi, în general, în Italia, şi asta din considerente de 
ordin poliţist. Prima condiţie pentru un convalescent este de 

3D) Eleanor Marx. - Nota red. 
31) Eleanor Marx. - Nota red. 
��) - adică. - Nota traci. 
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a evita şicanele din partea poliţiei, or, alături de imperiul 
lui Bismarck, Italia ne oferă, fireşte, cele mai puţine ga
ranţii. 

Ştirile despre ceea ce se întîmplă printre „conducătorii" 
d in Germania ne-au interesat foarte mult. Nu am ascuns 
niciodată că, după părerea mea, masele din Germania sînt 
mult mai bune decît domnii conducători, mai ales de cînd, 
datorită presei şi agitaţiei, partidul a rlevenit pentru aceştia 
o vacă ele muls, care le asigură untul, şi cu atît mai mult de 
cînd Bismarck şi burghezia au tăiat pe neac;;teptate această 
vacă 237. Pentru cei 1 OOO ele oameni ale căror mijloace de 
existenţă au fost, în felul acesta, dintr-o dată lovite, neno
rocirea a fost nu că s-au trezit direct în situaţia de revolu
ţionari ; adică în exil. Altminteri, foarte mulţi dintre cei 
care acum sînt într-o stare jalnică ar fi trecut în tabăra lui 
Mast sau, în orice caz, ar fi găsit că „S[ozialdemokrat]" este 
prea docil. Cei mai mulţi dintre aceşti oameni au rămas în 
Germania şi au fost nevoiţi s-o facă ; cei mai mulţi au ni
merit în locuri unde reacţiun�a era destul de puternică, ajun
gînd ni'?te paria din punct de vedere social, cu o existenţă 
la discreţia filistinilor, fiind în cea mai mare parte înghiţiţi 
chiar de filistinism. Curînd, toate speranţele lor au început 
să Sf' învîrtă în jurul abrogării legii excepţionale împotriva 
socialiştilor. Nu este de mirare deci că, sub presiunea filis
tinismului, printre ei şi-a făcut loc iluzia, în realitate absurdă, 
că acest lucru s-ar putea obţine printr-o atitudine docilă . 
Germania este o ţară ingrată pentru oamenii cu voinţa slabă. 
îngustimea şi meschinăria relaţiilor c ivile şi politice, pro
vincialismul, chiar şi în oraşele mari, măruntele, dar tot mai 
frecventele şicane în lupta cu poliţia şi cu birocraţia - toate 
acestea sleiesc, în loc să incite la împotrivire, şi, astfel, în 
„marele cămin de copilaşi" 33) mulţi dau ei înşişi în mintea 
copiilor. fogustimea condiţiilor de viaţă generează îngusti
mea concepţiilor, astfel încît cineva care trăieşte în Germa
nia are nevoie de multă înţelepciune şi multă energie ca să 
fie în stare să vadă dincolo de ceea ce-l înconjură, să nu scape 
din vedere conexiunea generală a evenimentelor din lume 
şi să nu cadă în acea „obiectivitate" mulţumită de sine, care 
nu vede mai departe de lungul nasului şi tocmai de aceea 

33) Parafrazat după poezia lui H. Heine „Pentru liniştire", din 
ciclul „Versurile timpului" (vezi Heine. \'ersuri, E.S.P.L.A., Bucureşti, 
1 <!56, p. 2-12.  - Nota trad.). - Nota red. 



Scrisori din 1882 261 

reprezintă cea mai mărginită !:.ubicctivitate, chiar dacă este 
împărtăşită ele mii de asemenea subiecţi . 

Dar, oricît de firească ar fi apariţia acestei orientări, 
care-şi acoperă printr-o superde1teptăciune „obiectivă" această 
lipsă a ei de înţelegere şi ele forţă de rezistenţă, împotriv8: 
ei, totuşi, trebuie să se ducă o luptă hotărîtă. Şi în această 
privinţă, masele de muncitori oferă cel mai sigur punct de 
sprijin. In Germania, ei sînt singurii care trăiesc în condiţi i  
ce se apropie de cele moderne : toate nefericirile lor mici ş i  
mari pornesc de la apăsarea de către capital şi, în timp ce 
orice altă luptă din Germania - cea socială, ca şi cea poli
tică - este meschină şi jalnică şi se ocupă numai de fleacuri, 
care în alte ţări şi-au găsit de mult rezolvarea, lupta mun
citorilor este singura luptă măreaţă, singura la nivelul epo
di, singura care nu-i sleieşte pe luptători, ci le dă tot mai 
multă energie. Aşadar, în măsura în care vă veţi recruta 
corespondenţi printre muncitorii adevăraţi, şi nu printre cei 
ajunşi „conducători" , veţi avea mai multe şanse să contra
caraţi tînguirile conducătorilor. 

De data aceasta nu s-a putut evita ca în Reichstag să 
intre tot felul de tipi ciudaţi. De aceea este cu atît mai rău 
că Bebel n-a fost ales 217. El e singurul care are o minte 
destul de limpede, destulă perspicacitate politică şi energie 
pentru a împiedica prostiile. 

N-aţi putea dv. să ne trimiteţi pentru o săptămînă-două, 
după ce le folosiţi, „dările de seamă stenografiate" ale dez
baterilor 238, la care deputaţii noştri participă cu toată serio
zitatea ? De restituirea lor răspund eu. Comunicatelor din 
ziare nu li se poate da absolut nici o crezare, lucru de care 
ne-am convins de mai multe ori , şi pe nici un depu tat, nici 
chiar pe Liebk[necht), nu l-am putea face să ne trimită nişte 
cuvîntări blamabile. 

3 1  ian[uarie] . Iar am întrerupt. Printre alţii, l-am avut 
aici pe micul Hepner, gonind spre America ruinat : cu punga 
goală şi cu sufletul pustiit. Este un om sub toate aspectele 
neînsemnat, autor al unei broşuri bineintenţionate despre 
executarea sentinţelor judecătore�ti, dreptul cambial, pro
blema evreiască şi reforma poştală - toate searbede, sear
bede, searbede ; toată vechea isteţime evreiască, pe care 
acum 10 ani o mai avea 239, s-a dus acum dracului ; era cît 
pe-aci să-i dau un sfat : botează-te ! Mi-a oferit însă prilejul 
să mă lămuresc în privinţa n oii legislaţii judecătoreşti a im
periului. Este de-o mîrşăvie strigătoare la cer. Toate parcă-
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riile din dreptul prusian se combină cu toate ticăloşiile din 
Codul lui Napoleon 240 minus părţile bune ale acestuia. Pre
tutindeni, judecătorul are latitudinea de a decide singur, 
nefiind legat de nimic în afară de legea disciplinară, care în 
procesele politice îi dă şi îi va da dreptul de „liberă apre
ciere". Prin aceasta - în contextul situaţiei generale din 
Germania -, judecătorul devine în mod inevitabil un func
ţionar al puterii executive şi un executor al dispoziţiilor po
liţiei .  De altfel, se povesteşte (anecdota îi aparţine, probabil, 
lui Windthorst) că pe patul de moarte Leonhardt ar fi spus : 
acum m-am răzbunat pe prusieni, le-am făcut o procedură 
judecătorească care-i va duce de rîpă. 

Obligaţia ipotecară purtătoare de dobîndă, care trebuie 
să joace rolul de bani, a lui Bi.irkli, este mult mai veche decît 
proiectele arhiconfuze ale bătrînului hegelian, polonezul 
Cieszkowski 241• Asemenea planuri s-au făcut încă în pe
rioada înfiinţării Băncii Angliei, pentru a ferici lumea cu 
ele. Intrucît în volumul I al ,,Capitalului" nu este încă vorba, 
in general, despre credit (cu excepţia relaţiilor simple pri
vind datoriile), acolo banii de credit pot fi luaţi în considera
ţie cel mult în forma lor cea mai simplă (bilete de bancă etc.) 
şi sub raportul funcţiei lor cea mai subordonată de bani, dar 
nicidecum ca bani de credit purtători de dobîndă. B(i.irkli] 
are deci dreptate cînd îi spune lui Schr[amm] : toate aceste 
pasaje din „Capitalul" nu se potrivesc la biletele mele de 
bancă speciale ; iar Schr[amm] are dreptate cînd, referindu-se 
la „Capitalul", îi demonstrează lui B[i.irkli] că nu are nici 
cea mai vagă idee de natura şi funcţiile banilor 25. Dar, în 
felul acesta, nu se dezvăluie direct întreaga absurditate a 
proiectului special al lui Bi.irkli cu privire la bani ; pentru 
aceasta, în afară de argumentul general că aceşti „bani" nu 
pot îndeplini funcţiile esenţiale ale banilor, e nevoie şi de 
un argument special cu privire la funcţiile pe care asemenea 
hîrtii de valoare le-ar putea, realmente, îndeplini. Căci dacă 
B[i.irkli ]  spune : ce-mi pasă mie de Marx ? Eu mă orientez 
după Cieszk(owski] - întreaga argumentare a lui Schr[amm] 
împotriva lui Bi.irkli cade. - Este un noroc că „S[ozialde
mokrat]" nu s-a amestecat în toată ciorba asta. în cele din 
urmă, toată agitaţia se va stinge, probabil, de la sine. 

Ideea că crizele reprezintă una dintr.e cele mai puter
nice pîrghii ale răsturnării politice poate fi găsită încă în 
„Manifestul Comunist" şi a fost explicată în „Revue" der 
„N[euenJ Rh[einischen] Z[eijtfun]g" pînă în 1 848 inclusiv ; 
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s-a mai arătat însă �i că revenirea prosperităţii frînge revo
lutiile si creează o bază pentru victoria reacţiunii 242. O ana
liză mi

0
nutioasă trebuie să tină seama de crizele interme

diare, car� în parte au un c
0
aracter mai mult local, în parte 

sînt de o natură mai specială ; printr-o asemenea criză in
termediară, redusă la o pură speculaţie de bursă, trecem în 
momentul de faţă ; pînă în 1847, aceste crize erau verigi in
termediare regulate, astfel încît în lucrarea mea „Si tu a ţi a 
clasei muncitoare" 34) ciclul era stabilit încă la intervale de 
cinci ani. 

ln Franţa, ambele părţi au făcut greşeli grosolane, dar, 
pînă la urmă, Malon şi Brousse, în nerăbdarea lor de a îm
pinge lucrurile spre o criză şi de a exclude pe „Egalite" 
(ceea ce Uniunea federativă 2-t3 nu era în drept s-o facă), au 
acţionat într-un mod atît de flagrant nec!libzuit, incit a să-i 
coste scump. Din partea unor intriganţi atît de hîrşiţi ca 
M[alon] şi B[rousse] o asemenea prostie ar fi fost de neînţeles 
dacă nu le-ar fi ars pămîntul sub picioare. E clar că „Pro
let[aire]"  nu mai are multe zile şi, dacă se duce, atunci ei 
rămîn fără nici un ziar, pe cînd ceilalţi cu două 35) .  De aceea, 
problema trebuia neapărat rezolvată cît timp mai aveau un 
ziar care să difuzeze hotărîrile. Josniciile, ca şi purele năs
cociri pe care ei le răspîndesc acum pe seama lui G(uesde] ,  
Laf[argue] etc. ,  î n  special articolul polemic al lui Joffrin 31, 
pe care însă nu el l-a întocmit, ci Br[ousse] şi M[alon], -
toate astea se încadrează perfect în stilul vechii Alianţe 28 
bakuniste şi ne trezesc vechi amintiri . „S[ozialdemokrat]" 
are toată dreptatea să nu se amestece deloc pînă cînd lucru
rile nu se mai lămuresc ; eu nu cred că va dura prea mult 
pînă atunci. 

Voiam să-i mai scriu şi lui Kautsky în legătură cu po
lonezi i ,  clar astăzi trebuie să abandonez ideea. Calde salutări . 

Publicat pentru prima c ară 
în „Arhiv Mark!.a i Enghclsa·· 
nr. 1, 192-l 

Al dv. ,  
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

34) F. Engels. "Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (vezi 
K. Marx �i F. Engels. Opere, voi. 2, Bucur�ti, Editura politică, 1962, 
cd . a I I-a, p. 2:>9-532. - Nota tra<l.). - Nota red. 

3:;) •• Egalite" �i „Citoyen·•. - Nota red. 
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57 

Engels către Karl Kautsky 

la Zi.irich 

Londra, 7 febr. 1882 

Dragă domnule Kautsky, 
Am ajun'ii, în sfîrşit, să răspund la scrisoarea dv. din 

8 nov. 
Una dintre sarcinile reale ale revoluţiei din 48 {şi sar

cinile reale, nu iluzorii ale unei revoluţii sînt întotdeauna 
rezolvate ca urmare a respectivei revoluţii) a constat în 
restaurarea naţionalităţilor asuprite şi dezmembrate din Eu
ropa centrală, în măsura în care, în general, ele erau viabile 
şi, în special, coapte pentru independenţă. Executorii testa
mentari ai revoluţiei - Bonaparte, Cavour, Bismarck - au 
rezolvat această sarcină pentru Italia, Ungaria, Germania, în 
conformitate cu condiţiile de atunci. Au rămas Irlanda şi 
Polonia. De Irlanda se poate face abstracţie aici, ea afectează 
relaţiile de pe continent numai într-un mod cu totul indirect. 
Polonia însă se află în mijlocul continentului şi menţinerea 
dezmembrării ei constituie tocmai legătura care-i ţine mereu 
laolaltă pe membrii Sfintei Alianţe, şi de aceea, Polonia ne 
interesează foarte mult. 

Din punct de vedere istoric, unui popor mare îi este ab
solut imposibil pînă şi să discute în mod serios o problemă 
internă atîta timp cît nu beneficiază de independenţa na
ţională. Pînă în 1859, în Italia nici vorbă nu era de socia
lisrn, chiar şi numărul republicanilor era mic, deşi ei re
prezentau elementul cel mai energic. Abia după 1861,  rîn
durile republicanilor au început să crească şi mai tîrziu ei au 
dat cele mai bune elemente pe care le aveau socialiştilor. La 
fel s-a întîmplat şi în Germania. Lassalle era pe punctul de 
a considera cauza pierdută, cînd, spre norocul lui, a fost 
împuşcat. Abia după ce anul 1866 a decis efectiv în favoa
rea unităţii Germaniei Mici 244, săvîrşită de marea Prosie, 
partidul Jassallean, ca şi aşa-numitul partid eisenachean 245 au 
căpătat ceva importanţă şi numai cu începere din 1870, cînd 
s-a pus definitiv capăt poftelor bonapartiste de imixtiune, 
cauza a luat amploare. Ce s-ar fi ales de partidul nostru dacă 
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la noi s-ar mai fi menţinut vechiul Bundestag ! 246 La fel şi 
în Ungaria. Abia din 1860, ea a fost antrenată în mi�carea 
<>ontemporană : speculaţie deşănţată în păturile de sus, so
cialism în păturile de jos. 

O mişcare internaţională a proletariatului este posibilă, 
în general, numai în cadrul unor naţiuni independente. Fira
vul internaţionalism republican din anii 1830-1848 se grupa 
în jurul Franţei, care trebuia să elibereze Europa, şi a făcut 
în aşa măsură să crească şovinismul francez, încît misiunea 
Franţei de eliberatoare a lumii şi, totodată, dreptul ei de prim 
născut, care o situează în fruntea mişcării, ne creează piedici 
la tot pasul (într-o formă caricaturală la blanquişti, dar în
tr-o măsură destul de mare, de pildă, la Maian & Co.) .  Şi în 
cadrul Internaţionalei 36), francezii şi-au păstrat această con
cepţie, socotind-o aproape ca de la  sine înţeleasă . Numai eve
nimentele trebuiau să-i facă să înţeleagă - ca şi pe mulţi 
alţii -, şi mai trebuie şi astăzi, că conlucrarea internaţională 
este posibilă numai între egali şi că de un primus inter 
pares 37) este nevoie cel mult într-o acţiune directă. Aşadar, 
atîta timp cît Polonia este împărţită şi subjugată nu se poate 
dezvolta aici un partid socialist puternic în interiorul ţării şi 
nici o adevărată legătură internaţională a partidelor proletare 
din Germania şi din celelalte ţări cu alţi polonezi în afara 
celor aflaţi în emigraţie. Fiecare ţăran şi muncitor polonez 
care, din starea lui de abrutizare, se trezeşte la luptă în nu
mele intereselor generale se ciocneşte, în primul rînd, de 
existenţa jugului naţional, care-i stă pretutindeni în cale. ca 
un prim obstacol . înlăturarea acestuia este o condiţie funda
mentală a oricărei dezvoltări sănătoase şi libere 38). Pe so
cialiştii polonezi care n-ar pune eliberarea ţării în fruntea 
programului lor mi-i închipui ca pe nişte socialişti germani 
care n-ar vrea să revendice, în primul rînd. abrogarea legii 
împotriva socialiştilor 106, introducerea libertăţii presei, a 
întrunirilor şi de asociere. Pentru a putea lupta trebuie, în 
primul rînd, să ai teren, aer, lumină şi spaţiu. Altminteri, 
totul e vorbărie goală. 

• 38) Este vorba de Internaţionala I .  - Nota red. 
37) - primul între egali. - Nota red. 
38) !n manuscris, toate frazele care urmează după aceste cu

vinte, pînă la sfîrşitul paragrafului, au fost subliniate de Engels. 
- Nota red. 
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Dacă restaurarea Poloniei este posibilă înainte de vii toa
rea revoluţie, asta nu are importanţă. în orice caz, menirea 
noastră nu este de a-i reţine pe polonezi de la eforturile în 
vederea cuceririi condiţiilor ele viaţă necesare pentru dezvol
tarea lor, sau de a-i convinge că, din punct de vedere inter
naţional, independenţa naţională este un lucru cu totul se
cundar, ea fiind, mai degrabă, baza oricărei conlucrări inter
naţionale. De altfel, în 1873, războiul 247 între Germania şi 
Rusia era pe punctul de a izbucni şi deci restaurarea Poloniei 
într-o forma oarecare, germene al viitoarei adevărate Polonii, 
era foarte posibilă. Şi, cluccl domnii ��! �u v9r înceta de în
dată cu intrigile şi aţîţările lor panslaviste în Herţego\'ina :i�s. 
ei se pot pomeni cu un război pe cap clin care Austria şi 
Bismarck vor ieşi mai puternici clecît ei. Numai partidul rus 
panslavist şi ţarul sînt interesaţi ca în Herţegovina lucrurile 
să ia o întorsătură serioasă ; banda de tîlhari bosnieci pre
zintă tot atît cl2 puţin interes ca şi stupizii miniştri şi biro
craţi austrieci care uneltesc acum acolo. Aşadar, posibilitatea 
restaur{1rii unei Polonii Mici independente nu este deloc 
exclusă, chiar �i fără o răscoală, ca urmare doar a coliziuni
lor europene, după cum Germania Mică prusiană, scornitd. de 
burghezie, a fost creată nu pe calea revoluţionară sau parla
mentară, visată de ei, ci datorită unui război. 

Părerea mea este deci că doua naţiuni din Europa au nu 
numai dreptul, dar chiar datoria de a fi naţionale înainte de 
a deveni internaţionale : cea irlandeză şi cea poloneză. Ele 
sînt în cel mai înalt grad internaţionale atunci cînd sînt cu 
adevărat naţionale. Acest lucru, polonezii l-au înţeles în toate 
momentele de criză şi l-au demonstrat pe toate cîmpurile de 
luptă revoluţionară. Dacă li s-ar răpi perspectivele ele restau
rare a Poloniei sau dacă cineva ar încerca sa-1 convi ngă că 
în curînd noua Polonie le va cădea clin cer, interesul lor faţă 
de revoluţia europeană ar dispărea. 

Noi nu avem nici un motiv special să stăm în calea po
lonezilor în năzuinţa lor nestrămutată spre independentă. In 
primul rînd, în 1863 ei au găsit şi au aplicat acea metodă de 
luptă pe care au preluat-o acum cu atîta succes ruşii („Ber
lin und [St.J Petersburg", unexa 2) 249 şi, �n al doilea rînd, în 
timpul Comunei din Paris, ei au fost singurii comandanţi de 
oşti demni de încredere şi capabili 250. 
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De altfel, cine sînt cei care se opun aspiraţiilor naţionale 
ale polonezilor ? In primul rînd, burghezii europeni, în faţa 
cărora polonezii şi-au pierdut orice credit de cînd cu răscoala 
din 1846 251 şi din pricina tendinţelor lor socialiste ; în al doi
lea rînd, panslaviştii ruşi şi cei aflaţi sub influenţa lor, cum 
este Proudhon, care apreciază lucrurile prin prisma lui 
Herzen. In rîndurile ruşilor, chiar printre cei mai buni, nu
mai puţini au reuşit pînă astăzi să se elibereze de tendinţele 
şi amintirile panslaviste ; pentru ei, misiunea panslavistă a 
Rusiei este tot atît de neîndoielnică cum este pentru francezi 
iniţiativa revoluţionară innăscută a Franţei. In realitate însă, 
panslavismul - o înşelăciune ţintind dominaţia lumii, sub 
masca unei naţionalităţi slave inexistente - este cel mai în
răit duşman al nostru şi al ruşilor. Cînd va sosi timpul, praful 
se va alege de această înşelăciune, dar pînă atunci ne mai 
poate face mult rău.  ln momentul de faţă se pregăteşte un 
război panslavist, ca un ultim mijloc de salvare a ţarismului 
rus şi a reacţiunii ruse : dacă va izbucni ,  asta e o mare în
trebare, dar dacă va izbucni, un lucru este cert : dezvoltarea 
în direcţie revoluţionară, atît de splendid manifestatii acum în 
Germania, în Austria şi chiar în Rusia, va fi total dezorgani
zată şi abătută pe alte făgaşuri, greu de prevăzut acum. In 
cel mai bun caz, aceasta ne va face să pierdem 3-1 O ani, va 
interveni o amînare a „noii ere" 252 constituţionale în Ger
mania, şi poate chiar în Rusia, ne putem aştepta la o Polonie 
Mică sub hegemonia Germaniei, un război de revanşă împo
triva Franţei, noi învrăjbiri ale popoarelor şi, în sfîrşit, o 
nouă Sfîntă Alianţă. Panslavismul, deşi cu un picior în groapă, 
sau tocmai de aceea, este astăzi, mai mult ca oricînd, duşma
nul nostru de moarte. Căci Katkovii, Aksakovii ,  Ignatievii 
& Co. ştiu că, de îndată ce ţarismul va fi răsturnat şi poporul 
rus va intra în scenă, stăpînirea lor ia sfîrşit pentru tot
deauna. Aşa se explică înfocarea cu care este dorit războiul 
într-un moment cînd vistieria este goală şi nici un bancher 
nu creditează guvernul rus măcar cu o centimă. 

Iată de ce toţi panslaviştii nutresc o ură de moarte îm
potriva polonezilor ; ei sînt singurii slavi antipanslavişti, deci 
trădători ai cauzei sfinte a slavismului, şi trebuie incluşi cu 
sila în marele imperiu ţarist slav, a cărui viitoare capitală va 

. fi Ţarigradul, adică Constantinopolul. 
M-aţi putea întreba acum dacă nu nutresc nici o simpatie 

pentru micile popoare sau frînturi de popoare slave despicate 
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de cei trei clini înfipţi în masa slavă : cel german, cel ma
ghiar şi cel turcesc. De fapt, simpatia mea e a dracului de 
mică. La strigătul ceho-slovac de ajutor : 

Bof.e ! . . .  A.eh nikdo neni na zemi, 
Kdoby Slavum (sic) spravecllivost Cinil ? 39), 

răspunsul a venit de la Petersburg şi întreaga mişcare naţio
nală cehă aşteaptă ca ţarul să le spravedlivost ciniti 40) . La 
fel stau lucrurile şi cu ceilalţi : sîrbii, bulgarii, slovenii, ru
tenii din Galiţia (cel puţin în parte) .  Noi însă nu ne putem 
ridica în sprijinul unor asemenea ţeluri . Numai atunci cînd, 
după prăbuşirea ţarismului, aspiraţiile naţionale ale acestor 
popoare pitice se vor scutura de legătura cu tendinţele pan
slaviste de dominaţie mondială, numai atunci le vom putea 
acorda libertate de acţiune. Şi sînt convins că pentru majori
tatea slavilor din Austro-Ungaria şase luni de independenţă 
vor fi suficiente pentru a-i face să implore să fie primiţi 
înapoi. Dar acestor popoare mititele nu li se va recunoaşte 
în nici un caz dreptul pe care acum şi-l atribuie singure in 
Serbia, Bulgaria şi Rumelia orientală : acela de a împiedica 
construirea reţelei de căi ferate europene pînă la Constan
tinopol . 

Şi acum, în ce priveşte divergenţele dintre polonezii din 
Elveţia, acestea sînt ciorovăieli de emigranţi 225, care rareori 
au vreo însemnătate, şi cu atît mai puţin pentru o emigraţie 
care peste 3 ani îşi va sărbători jubileul de 100 de ani şi la 
care, avînd în vedere dorinţa tuturor emigraţilor de a acţiona 
sau măcar de a pune ceva la cale, un plan este urmat de alt 
plan, o nouă pretinsă teorie ia locul alteia. Că nu împărtăşim 
concepţiile domnilor de la „R6wnosc" rezultă din toate cele 
de mai sus ; le-am şi comunicat acest lucru, cu prilejul ani
versării a 50 de ani de la 29 noiembrie 1 830, într-o scrisoare 
cămia i s-a dat citire la mitingul de la Geneva 41) . Veţi găsi 
această scrisoare în darea de seamă (Sprawozdanie etc. ,  Bi-

39) Jan Kollcir. „Slawy dccra", capitolul Ul „Dunag", p.  287. ln 
traducere : O, doamne !. .. Ah, nu mai e nimeni pe pămint să le facă 
slavilor d rC'ptate ? .  - Nota red. 

4o) - facă dreptate. - Nota trad. 
•1) K. Marx şi F. Engels. „Căttrc participanţii la mitingul din Ge

neva convocat in amintirea celei dc.�a 50-a aniversări a revoluţiei 
din Polonia din 1830" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19. 
BucurQ<iti, Editura politică, 1964, p. 253-255. - Nota trad.). - Nota 
red. 
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blijoteka „R6wnoSCf", nr. 1 ,  Geneva, 1881), p. 30 şi urm. 
{tipărită în limba poloneză). Domnii de la „R6wnosc", după 
cît se pare, s-au lăsat impresionaţi de frazele cu rezonanţă 
radicală ale ruşilor din Geneva şi acum vor să demonstreze 
că reproşul de şovinism naţional nu-i atinge. Aceste rătăciri, 
datorate doar unor cauze locale si vremelnice, vor trece fără 
repercusiuni deosebite asupra Poioniei înseşi şi nu merită os
teneala de a le respinge în amănunt. 

Cum o să se înţeleagă p'olonezii cu lituanienii, bieloruşii 
şi ucrainenii din vechea Polonie, precum şi cu germanii în 
privinţa graniţelor, nu ne interesează deocamdată. 

De altfel, cît de puţin sînt contaminaţi muncitoril din 
aşa-zisele ţări „asuprite" de poftele panslaviste ale profeso
rilor şi burghezilor o dovedeşte extraordinara solidaritate a 
muncitorilor germani şi cehi în Boemia. 

Dar de ajuns. Calde salutări de la 

Publicat pentru prima oar<l 
în .,,Arhiv Marksa i Enghelsa'" 
vol. I (VI), 1932 

58 

Al dv. , 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către J ohann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 10 febr. 1882 

Dragă bătrîne, 
Habar n-am avut că ai fost atît de grav bolnav, ştiam doar 

că suferi de un erizipel al feţei, or, acesta trece destul de 
uşor. Dacă măcar mi-aş fi închipu it cum stau lucrurile, ţi-aş 
fi trimis imediat ceva bani lichizi, deşi în perioada aceea 
eram şi eu foarte strîmtorat şi ploua cu cereri din toate păr
ţile. Dar nici acum nu este prea tîrziu, drept care ţi-am trimis 
un mandat poştal de 4 l.st. = 100 fr. şi 80 c . ,  al cărui aviz 
cred că ţi-a şi sosit ; din pricina unui viciu de formă inter
venit aici, pînă astăzi n-am putut să-ţi comunic acest lucru. 
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Intre noi vorbind, aproape c-a fost un noroc ca, m tim
pul ultimelor zile ale soţiei sale, Marx a fost atît de preocu
pat de propria lui boală, încît nu s-a putut gîndi prea mult 
la pierderea care îl aştepta şi care a şi survenit într-adevăr. 
Deşi de mai bine de şase luni cunoşteam exact situaţia, eve
nimentul în sine a constituit, totuşi, o lovitură cumplită. 
M[arx] a plecat ieri în sudul Franţei 40 ; încotro va porni de 
acolo se va hotărî definitiv, probabil, abia la Paris. ln orice 
raz, nu în Italia ; la începutul convalescenţei trebuie evitată 
chiar şi eventualitatea unor şicane din partea poliţiei. 

Am cîntărit bine propunerea ta 253 şi am ajuns la con
cluzia că momentul aplicării ei încă n-a sosit, dar se apropie. 
în primul rînd, o Internaţională nouă, formal reorganizată, 
n-ar face decît să provoace noi persecuţii în Germania, Aus
tria, Ungaria, Italia şi Spania şi, pînă la urmă, ne-ar pune în 
faţa alternativei : sau să renunţăm la Internaţională, sau să 
facem din ea o organizaţie secretă. Această din urmă soluţie 
ar fi o nenorocire, din pricina inevitabilei pasiuni pentru 
conspiraţii şi puduri, precum şi a tot atît de inevitabilei in
filtrări a mouchards 42) .  Nici chiar în Franţa nu ar fi deloc 
exclus să se pună din nou în aplicare legea, care n-a fost 
niciodată abrogată, împotriva Internaţionalei 225. - In al doilea 
rînd, avînd în vedere actuala dispută dintre „Egalite" şi 
„Prolet[aire]", pe francezi nu se poate conta, iar noi ar trebui 
să ne declarăm în favoarea vreuneia dintre părţi, lucru care-şi 
are, de asemenea, inconvenientele lui . In ce ne priveşte per
sonal, noi ne situăm de partea lui „f:galite", dar ne ferim să 
ne declarăm acum, în mod public, de partea lor, deoarece, cu 
toate avertismentele noastre exprese, au făcut greşeli tactice, 
una după alta. - In al treilea rînd, cu englezii, acum mai pu
ţin ca oricînd se poate întreprinde ceva. Timp de cinci luni 
de zile am încercat, prin „Labour Standard", pentru care am 
scris articole de fond 194 - luînd drept punct de plecare ve
chea mişcare cartistă -, să răspîndesc ideile noastre, pentru 
a vedea dacă nu găsesc ecou. Nici un rezultat şi, cum redac
torul 43), un om bine intenţionat, dar slab din fire, a intrat, 
in cele din urmă, în panică din cauza ereziei continentale pe 
care o publicam în ziar, am renunţat 44). 

42) - spionilor. - Nota trad. 
43) George Shipton. - Nota red. 
44) Vezi volumul de faţă, p. 210-211 .  - Nota red. 
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Ar rămîne deci doar o Internaţională care, în afară de 
Be]gia, s-ar limita numai la emigraţie, căci, cu excepţia Gene
vei �i a împrejurimilor ei, nici pe elveţieni nu s-ar putea 
conta - vide 45) „Arbeiterstimme" şi Biirkli .  Or, fondarea unei 
simple asociaţii de emigranţi n-ar prea merita osteneala. Cu 
olande.1.ii, portughezii, danezii nu faci mare lucru, iar cu sîrbi i 
.şi românii cu cit ai mai puţin de-a face, cu atît e mai bine. 

Pe de altă parte însă, în fapt, Internaţionala continuă să 
fiinţne. Legătura între muncitorii revoluţionari din toate ţă
rile, în măsura în care poate fi eficientă, există. Fiecare ziar 
sodalist este un centru internaţional ; de la Geneva, Zurich, 
Londra, Paris, Bruxelles, Milano, firele pleacă şi se întretaie 
în toate direcţiile şi, într-adevăr, nu ştiu dacă în momentul 
de faţă gruparea acestor mici centre în jurul unui mare cen
tru principal ar da mişcării o nouă forţă - s-ar putea ca 
aceasta să nu facă decît să sporească fricţiunile. Dar tocmai 
de aceea, în momentul în care unirea forţelor va fi necesară, 
treaba se va face imediat, fără pregătiri îndelungate. Numele 
luptătorilor înaintaţi dintr-o ţară sînt cunoscute în toate cele
lalte ţări, şi orice manifestare publică sprijinită de ei toţi şi 
purtînd girul lor va produce o impresie colosală - cu totu l 
alta decît numele, în cea mai mare parte necunoscute, ale 
mPmbrilor vechiului Consiliu General 46). Tocmai de aceea, o 
asemenea manifestare trebuie rezervată pentru momentul cînd 
va putea avea un efect hotărîtor, adică atunci cînd va fi pro
vocată de evenimentele din Europa. Altminteri ea îşi va rata 
efertul în viitor şi nu va fi decît o împuşcătură cu un car
tu:;; orb. Asemenea evenimente însă sînt gata să se producă în 
Rusia, unde avangarda revoluţiei va intra în luptă. După pă
rerea noastră, trebuie să le aşteptăm, după cum trebuie să 
aşteptăm şi inevitabilul recul asupra Germaniei, şi acela va 
fi momentul unei manifestări de amploare şi al înfiinţării unei 
Internaţionale adevărate, oficiale, care însă nu va mai putea 
fi o organizaţie de propagandă, ci numai o organizaţie în ve
derea acţiunii. De aceea, sîntem categoric de părere că nu 
trebui e să slăbim un mijloc de luptă excelent, uzîndu-1 şi 
tocindu-l într-o perioadă relativ calmă, chiar în ajunul re
voluţiei . 

4:;) - vezi. - Nota tracl. 
•«) Este vorba de Consiliul General al Internaţionalei I. - Nota 

red 
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Cred că, dacă vei mai reflecta la acest lucru, vei fi de 
acord cu noi. Pînă atunci, îţi dorim amîndoi completă şi grab
nică însănătoşire şi sperăm ca în curînd să ne anunţi că te-ai 
pus din nou pe picioare. 

Publicat pentru prima oară 
in F. Engels. „ Vergessene B ri efe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Johann Philipp Becker)", 
Berlin, 1920 

59 

Mereu bătrînul tău, 
F. K 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 47) 

Dragă domnule Lavrov, 

[Londra] 18 februarie 1882" 
12'2, Regent's Park Road 

Regret teribil că nu te-am găsit astăzi după-amiază ; dar
dacă, aşa cum sper, vei primi această carte poştală chiar 
astă-seară, te-aş ruga să pofteşti la mine mîine, duminică, 
seara între orele 7 şi 8. Vei întîlni aici prieteni . Ne-am bucura 
cu toţii să te vedem. 

Al d-taie, 
F. Engels. 

[Scris de Engels pe verso-ul cărţii poştale] 
P. Lavrov, esquire, 13,  Alfred Place, Tottenham Court 
Road, W.C. 

Publi�at pentru prima oară 
în „Letopisi marksizma" nr. V, 1928 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

47) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red_ 
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Engels către Eduard Bernstein 22:> 

la Ziirich 

273 

Londra, 22 febr. 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Răspund imediat la scrisoarea dv. : 1 .  pentru că problema 

panslavismului devine din ce în ce mai arzătoare şi 2. pel}tru 
că acum, după plecarea lui M[arx] 40, trebuie să mă pun din 
nou serios pe lucru şi nu voi mai avea timp pentru explicaţii 
atît de ample. 

„Stenogramele" 238 le expediez astăzi. Multe mulţumiri. 
Majoritatea sînt cam anoste, dar sînt mulţumit măcar că nu 
denotă un compromis real şi renunţarea la principii . Vă voi 
rămîne îndatorat dacă veţi continua să-mi trimiteţi din cind 
în cind asemenea materiale. lndreptarea vechilor greşeli gro
solane făcute în Landtagul saxon 173 m-a bucurat foarte mult. 
Socot că ,�S[ozialdemokrat]" poate fi pe deplin satisfăcut de 
rezultatele acţiunii sale 232. Pentru Blas, semnarea declaraţiei 
a fost, probabil, o pilulă amară 256. Mă bucură foarte mult 
creşterea numărului abonamentelor la peste 4 OOO şi difuzarea 
regulată a ziarului în Germania, în  pofida poliţiei etc . Este 
un succes fără precedent pentru un ziar german interzis. Zia
relor care au apărut înainte de 1848 le-a fost mult mai uşor 
să pătrundă în ţară, fiind susţinute de burghezie şi de librari, 
dar plata abonamentelor nu s-a încasat niciodată. In acest 
caz însă, muncitorii plătesc, şi asta dovedeşte cit sînt de dis
ciplinaţi şi cit de mult trăiesc şi respiră prin mişcare. Eu nu 
mă tem deloc pentru băieţii noştri din Germania de momen
tul cînd se va ajunge la un deznodămînt. Vor face faţă straş
nic oricărei încercări. Şi nu ei sînt cei care se poartă ca nişte 
filistini, ci domnii conducători care, de la început, în loc să 
conducă ei masele, se lasă purtaţi de acestea. 

Este foarte de înţeles că scrisoarea mea 48) nu v-a con
vins, de vreme ce eraţi animat de sentimente de simpatie 
pentru „asupriţii" slavi de sud . Iniţial, cunoscind cu toţii li-

48) Este vorba de scrisoarea lui Engels către Kautsky (vezi vo
lumul de faţă, p. 264-269) . ...._ Nota red. 
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beralismul �i radicalismul, am preluat de acolo această sim
patie pentru toate naţionalităţile „asuprite" şi ştiu bine cît 
timp şi cît studiu au fost necesare pentru a scăpa de ea, ce-i 
drept, definitiv. 

Vin însă cu rugămintea de a nu mi se atribui păreri pe 
care nu le-am exprimat niciodată. Argumentele de cancelarie 
ale austriecilor, cu care a operat ani de-a rîndul „Allg[ emeine] 
Ztg." din Augsburg, nu mă privesc. Ceea ce era valabil in 
ele s-·a perimat, ceea ce nu s-a perimat nu este valabil. Eu 
n-am absolut nici un motiv să mă supăr din cauza mişcării 
centrifuge din Austria. Un „dig împotriva Rusiei '' nu-şi are 
rostul din momentul în care în Rusia va izbucni revoluţia, 
adică din momentul în care acolo va fi convocată o adunare 
reprezentativă oarecare. Din acea zi, Rusia va fi ocupată cu 
problemele ei interne, panslavismul se va prăbuşi în gol şi 
va începe dezmembrarea imperiului. Panslavismul nu este de
dt produsul artificial al „păturilor culte", al oraşelor şi uni
versităţilor, al armatei şi funcţionarilor ; satul habar n-are de 
el şi chiar nobilimea de la ţară e atît de strîmtorată, încît 
blestemă orice război. Oricît de laşă şi de prostească a fost 
politica ei, în perioada 1 815-1859, Austria a constituit, în
tr-adevăr, un dig împotriva Rusiei . Dar acum, în ajunul unei 
revoluţii în Rusia, a-i oferi Austriei din nou pril�jul de a 
juca rolul de „dig" ar însemna să-i prelungeşti existenţa, să-i 
acorzi o nouă justificare istorică şi să amîni inevitabila ei 
dezmembrare. Şi, ca o adevărată ironie a istoriei, perrniţîn
du-le slavilor să ajungă la dominaţie, Austria recunoaşte că 
unica justificare a existenţei ei de pînă acum a încetat să 
mai existe. De altfel, un război cu Rusia ar pune capăt în 
24 de ore dominaţiei slavilor în Austria. 

Dv. spuneţi că, de îndată ce popoarele slave (tot cu ex
cepţia polonezilor ! )  nu vor mai avea nici un motiv să obnsi
dere Rusia drept singura lor eliberatoare, panslavismul va fi 
făcut şah mat. Este uşor de spus şi pare plauzibil. Numai că, 
in primul rînd, primejdia panslavismului, în măsura în care 
ea există, se află nu la periferie, ci în centru, nu în Balcani, 
ci în cele 80 OOO OOO de sclavi care furnizează ţarismului sol
daţi şi bani . Aici deci trebuie pusă pîrghia şi, de fapt, ea 
este pusă. Este nevoie oare de un război care s-o deplaseze 
din nou ? 

In al doilea rînd, nu vreau să cercetez cum s-a ajuns ca 
micile popoare slave să vadă în ţar pe singurul lor eliberator. 
Destul că asta e impresia lor ; aici nu putem schimba nimic 
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şi aşa va rămîne totul pînă cînd ţarismul va fi răsturnat ; in 
cazul unui război, toate aceste interesante mici naţiuni se vor 
situa de partea ţarismului, duşmanul întregului Occident dez
voltat din punct de vedere capitalist. Atîta timp cît aşa se 
prezintă lucrurile, eliberarea lor imediată, nemijlocită, nu mă 
interesează ; ele rămîn duşmanii noştri direcţi în aceeaşi mă
sură ca şi ţarul, aliatul şi protectorul lor. 

Trebuie să luptăm împreună pentru eliberarea proleta
riatului din vestul Europei şi acestui ţel trebuie să-i subor
donăm totul. Şi, oricît interes ar trezi slavii din Balcani etc„ 
dacă aspiraţiile lor de eliberare vin în contradicţie cu intere
sele proletariatului, nu-mi pasă de ei. Alsacienii sînt şi ei 
asupriţi şi voi fi bucuros cînd vom scăpa din nou de ei. Dar, 
dacă în ajunul unei revoluţii care se apropie în mod evident, 
ei ar vrea să provoace un război între Franţa şi Germania, să 
aţîţe din nou aceste două popoare unul împotriva celuilalt şi 
să amîne, astfel, din nou revoluţia, le-aş striga : Opriţi-vă ! 
Puteţi avea şi voi atîta răbdare cît are proletariatul european. 
Cînd acesta se va elibera, eliberarea voastră va veni de la 
sine, dar pînă atunci nu vă vom permite să vă puneţi de-a 
curmezişul drumului proletariatului luptător. La fel şi cu 
slavii. Victoria proletariatului Je va aduce în mod necesar o 
eliberare adevărată, şi nu una aparentă şi vremelnică, aşa cum 
le-o poate da ţarul. De aceea, slavii, care pînă acum nu numai 
că n-au făcut nimic pentru Europa şi pentru dezvoltarea ei, 
dar sînt pentru ea o piedică, trebuie să aibă cel puţin tot 
atîta răbdare ca şi proletarii noştri. De dragul cîtorva herţe
govinezi să dezlănţui un război mondial, în care ar pieri 
de o mie de ori mai mulţi oameni decît exis tă în întreaga 
Herţegovină - nu aceasta este concepţia mea cu privire la 
politica proletariatului. 

Şi cum „eliberează" ţarul ? Întrebaţi-i pe ţăranii ucrai
neni, pe care Ecaterina i-a eliberat de asemenea de sub „jugul 
polonez" (sub pretextul religiei), numai pentru ca apoi să-i 
anexeze. Aşadar, la ce se reduce, de fapt, toată şarlatania 
rusă-panslavistă ? La cucerirea Constantinopolului , şi nimic 
altceva. Numai aceasta ar putea acţiona puternic asupra tra
diţiilor religioase ale ţăranului rus, i-ar putea insufla entu
ziasm pentru apărarea sfîntului Ţarigrad, ar prelungi exis
tenţa ţarismului. Apoi, de îndată ce ruşii ar ocupa Constan
tinopolul, adio independenţei şi libertăţii bulgarilor şi sirbilor : 
frăţiorii (bratanki) şi-ar da foarte curînd seama că pînă şi 
sub turci o duceau cu mult mai bine. Numai o colosală nai-
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vitate îi poale face pe aceşti bralanki să creadă că ţarul se 
gîndeşte la binele lor, şi nu la al său . 

Dv. spuneţi că o Serbie Mare ar putea fi un dig tot atît 
de bun împotri:va Rusiei ca şi Austria. Eu am mai spus că nu 
pun nici un preţ pe toată teoria „digului" de cînd în Rusia 
s-a consolidat o mişcare revoluţionară. Am mai spus, de ase
menea, că aştept cu sati sfacţie dezmembrarea Austriei . Dar 
să trecem acum la calitatea acestor mici naţiuni, care, de ase
menea, trebuie cîntărită cînd e vorba de simpatiil� noastre. 

O Serbie Mare va fi în mod cert posibilă abia după 
2-4 generaţii şi după răsturnări europene generale ; acum 
însă, avînd în vedere nivelul de instruire al elementelor care 
o alcătuiesc, ca este, în mod tot atît de cert, cu neputinţă. 

l .  După religie, sîrbii se împart în trei categorii (cifrele 
sînt luate din „Slovansky Narodopis" 49) al lui Safank şi se 
referă la anul 1849) : ortodocşi - 2 880 OOO ; catolici, inclusiv 
aşa-numiţii croaţi, care însă vorbesc tot sîrba - 2 664 OOO, 
fără croaţi - 1 884 OOO ; mahomedani - 550 OOO. Pentru aceşti 
oameni însă, religia este mai presus de naţionalitate şi fiecare 
confesiune vrea să domine. Atîta timp cît nu se va înregistra 
un progres cultural care să facă posibilă măcar toleranţa re
ligioasă, o Serbie Mare n-ar însemna decît un război civil. 
Vezi „Standard" anexat la această scrisoare. 

2. In ţară sînt trei centre politice : Belgrad, Muntenegru, 
Agram 50). Nici croaţii, nici muntenegrenii nu vor să se su
pună supremaţiei Belgradului.  Dimpotrivă, muntenegrenii şi 
prietenii lor, micile popoare primitive din Krivosije şi Her
ţegovina, îşi vor apăra „independenţa" împotriva Belgradului 
şi a oricărui alt guvern central, sîrb sau nu, tot aşa cum şi-au 
apărat-o împotriva turcilor şi a austriecilor. Această indepen
denţă constă în aceea că ei fac dovada urii lor împotriva asu
pritorilor, furînd vite şi alte bunuri mobile de la propriii lor 
compatrioţi sîrbi .,asupriţi", la fel ca acum 1 OOO de ani, iar 
cel ce atentează la acest drept al lor de a jefui atentează 
implicit la independenţa lor. Sînt destul de autoritarist pen
tru a considera existenţa acestor mici popoare primitive în 
centrul Europei drept un anacronism. Şi chiar dacă aceşti 
oameni ar avea virtuţile muntenilor scoţieni, cîntaţi de Walter 
Scott - de altfel, şi ei nişte hoţi de vite înrăiţi -, noi n-am 

0) - „Recensămintul slavilor". - Nota trad. 
�0) Denumi rea croată : Zagreb. - Nota red. 
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putea condamna decit modul în care îi tratează societatea 
actuală. Dacă am fi la cîrmă, ar trebui să punem capăt şi noi 
străvechilor tradiţii de isprăvi demne de Rinaldo Rinaldini şi 
de Schinderhannes ale acestor flăcăi. La fel ar trebui să facă 
şi guvernul unei Serbii Mari . Aşadar, şi în această privinţă, 
crearea unei Serbii Mari înseamnă reluarea luptei pe care-o 
duc astă:;:i herţegovinezii, adică război civil cu toţi muntenii 
din Muntenegru, Cattaro 51), Herţegovina. 

La o examinare mai atentă rezultă deci că problema Ser
biei Mari nu apare nici pe departe atît de simplă şi de clară, 
cum vor să ne-o prezinte panslaviştii şi liberalii a la Rasch. 

De altfel, puteţi simpatiza cît doriţi cu aceste mici popoare 
primitive, ele sînt înconjurate, ce-i drept, de un anumit nimb 
poetic, mai fac şi astăzi nişte cîntece populare în cel mai au
tentic stil al vechilor cîntece sirbeşti (şi acestea sint foarte 
frumoase), iar ca dovadă vâ voi trimite chiar un articol din 
„Standard" pe această temă. Dar ele au fost şi continuă să 
fie lacheii ţarismului, iar în politic;ă simpatiile poetice n-au 
ce căuta. Şi dacă răscoala acestor flăcăi ameainţă să se trans
forme într-un război mondial, care să ne distrugă întreaga si
tuaţie revoluţionară, va trebui, fără regrete, în interesul pro
letariatului european, să-i sacrificăm atît pe ei, cit şi dreptul 
lor de a fura vite. 

Odată întemeiată Serbia Mare, n-ar fi altceva decit un 
principat sîrb mărit. Şi ce a făcut ea ? Şi-a creat o birocraţie 
instruită după model austriac, alcătuită din locuitori ai Bel
gradului şi ai altor oraşe care au studiat în Apus - în special 
la Viena -, care n-au nici o idee despre relaţiile de proprie
tate în obşte ale ţăranilor şi elaborează legi după modelul 
austriac, de natură să afecteze put-ernic aceste relaţii, astfel 
incit ţăranii sărăcesc în masă şi sînt expropriaţi , pe cind în 
timpul stăpînirii turceşti se bucurau de o deplină autoguver-
1wre, se îmbogăţeau şi plăteau mult mai puţine impozite. 

Bulgarii s-au caracterizat singuri în cîntecele lor populare, 
culese de curînd de un francez şi publicate la Paris 52) .  In 
ele, focul joacă un mare rol. Arde casa, arde tînăra femeie, 
pentru că soţul ei, în loc s-o salveze pe ea, preferă să-şi sal-

�1) Denwnirea sirbă : Kotor. - Nota red. 
5�) „Bălgarski narodni pesni. Chansons populaires bulgares inc

diles. Publices et traduites par Augu!>te Dozon··. Paris, 1 875. - Nota red. 
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VP.ze iapa cea neagră. fotr-un alt cîntec, o tînără femeie îşi 
salvează podoabele, lăsîndu-şi însă copilul pradă flăcărilor. 
Dacă, în mod excepţional, este vorba de o faptă nobilă, cura
joasă, cel care o săvîrşeşte este, de fiecare dată, un turc. 
Unde naiba s-a mai văzut un popor atît de mizerabil ? 

De altfel, dacă priviţi o hartă lingvistică acceptabilă a 
acestei regiuni (de pild ă, harta din cartea mai sus amintită a 
lui Safafik, sau harta Austriei şi ţărilor din sudul Dunării, 
întocmită în 1867 de Kiepert) , veti vedea că chestiunea eli
berării acestor slavi din Balcani nu este chiar atît de simplă 
şi că, cu excepţia ţinutului sîrb, întregul teritoriu este semănat 
cu colonii turceşti şi înconjurat de o coastă grecească, ca să 
nu mai spunem că Salonicul este un oraş al evreilor spanioli . 
E drept că bravii bulgari curăţă acum în mare grabă Bulgaria 
.şi Rumelia orientală de turci, ucigîndu-i, alungîndu-i şi dîn
du-le foc la case. Dacă turcii ar fi procedat în acelaşi fel, 
in loc să extindă autoguvernarea bulgarilor şi să le reducă 
impozitele, în comparaţie cu cele pe care le plătesc acum, 
problema bulgară n-ar mai fi existat. 

Cit priveşte războiul, am impresia că dv. îl trataţi, to
tuşi, le coeur un peu trop leger 53) . Dacă se va ajunge la răz
boi, lui Bismarck nu-i va fi greu să creeze impresia că Rusia 
este agresorul : el poate aştepta, pe cînd panslaviştii ruşi nu. 
Iar dacă Germania şi Austria se angajează într-un război în 
Răsărit, numai cine nu-i cunoaşte pe francezi, şi îndeosebi 
pe parizieni, nu poate prevedea strigătele şoviniste de re
vanşă care vor răsuna imediat şi în faţa cărora majoritatea 
incontestabil paşnică a poporului francez va trebui să amu
ţească, iar în acest caz, francezii vor apărea şi ei ca agresori, 
iar şovinismul, atingînd proporţii dominante, va reclama foarte 
curînd anexarea malului stîng al Rinului . Că, într-o asemenea 
situaţie, Germania va trebui să lupte pentru existenţa ei, 
ceea ce va da din nou apă la moară şovinismului patriotic din 
această ţară, mi se pare evident. Aşadar, deocamdată, toate 
perspectivele ne sînt potrivnice. Dar războiul odată început, 
deznodămîntul unei asemenea încăierări europene, prima după 
cea din 1813-18 15, este absolut imprevizibil, şi nici nu do
resc să se ajungă aici. Dar treaba odată pornită, mm1c nu se 
mai poate schimba 

Să vorbim acum despre un alt aspect al problemei. Avem, 
acum, în Germania o situaţie care grăbeşte, într-un ritm din 

&s) - cu prea multă uşurinţă. - Nota trad. 
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ce în ce mai rapid, izbucnirea revoluţiei şi care, în curînd, va 
trebui să împingă partidul nostru pe primul plan. Noi n-avem 
de făcut nimic pentru asta, doar să-i lăsăm pe adversarii 
noştri să lucreze pentru noi . In afară de aceasta, este imi
nenta o nouă eră 252, cu un nou împărat 54) , cu idei liberali
zatoare, extrem ele nehotărît şi şovăitor, parcă făcut pentru 
rolul lui Ludovic al XVI-lea. Ceea ce ne lipseşte este doar 
un impuls clin afară venit la timp. Un asemenea impuls îl 
va constitui situaţia din Rusia, unde izbucnirea revoluţiei nu 
mai este acum decît o problemă de luni . În Rusia, oamenii 
noştri aproape că au făcut ţarul prizonier 257, au dezorganizat 
guvernul, au zdruncinat tradiţiile poporului. Chiar dacă nu 
se va da o nouă lovitură puternică, prăbuşirea nu va întîrzia 
şi va dura un număr de ani , la fel ca în 1789-1 794 ; va avea 
deci destul timp ca să se poată repercuta asupra Occidentului, 
şi îndeosebi asupra Germaniei , astfel incit mişcarea va lua 
amploare treptat, nu ca în 18-18, cînd, încă la 20 martie, în 
toată Europa reacţiunea era din nou în floare. Într-un cuvint, 
există o situaţie revoluţionară formidabilă, cum n-a mai fost 
vreodată. Un singur lucru o poate strica : Skobelev însuşi a 
spus la Paris că numai un război în afară poate scoate Rusia 
clin mocirla în care se afundă 258. Acest război trebuie să 
vindece toate rănile pe care tovarăşii noştri, jertfindu-f;>i viaţa. 
le-au pricinuit ţarismului. Atît, şi ar fi, în orice caz, sufi
cient pentru a se pune capăt prizonieratului ţarului ,  pentru 
a se îndrepta furia întregului popor împotriva social-revolu
ţionarilor, pentru a li se răpi acestora sprijinul liberalilor, de 
care se bucură în prezent, şi toate jertfele s-ar dovedi a fi 
fost zadarnice, totul ar trebui luat de la început, în condiţii 
mai puţin favorabile ; este însă puţin probabil ca o asemenea 
treabă să se repete şi puteţi fi sigur că şi în Germania ai noş
tri fie că şi-ar alătura glasurile la strigătele patriotice, fie
că şi-ar atrage împotriva lor o asemenea explozie de furie, 
incit, comparată cu aceasta, explozia de clupă atentate 22 ar 
părea o joacă de copii .  în acest caz, Bismarck ar riposta la 
ultimele alegeri cu totul altfel decît a făcut-o la momentul 
respectiv cu legea excepţională împotriva socialiştilor 106. 

Dacă însă se menţine pacea, panslaviştii ru�i rămîn cu. 
buzele umflate şi vor trebui curînd să abandoneze cauza .. 

54) Wilhelm al I i-lea. - Nota red. 
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lmpăratului 55) nu-i va mai rămîne altă alternativă decît să 
facă o ultimă încercare, şi anume să se sprijine pe vechii bi
rocraţi şi generali faliţi, care au mai trecut printr-un nau
fragiu. Asta nu poate dura mai mult de cîteva luni, după 
care singura soluţie este convocarea, într-o formă sau alta, 
a liberalilor, adică a Adunării Naţionale, şi, după cite cunosc 
eu Rusia, asta înseamnă o revoluţie a la 1789. Şi, aşa stînd 
lucrurile, să doresc războiul ? Categoric nu, nici chiar dacă 
cu un asemenea prilej s-ar duce de ripă 200 de nobile nea
muri de bandiţi. 

Dar destul cu asta, să trecem la Bi.irkli. Nu i-am citit 
broşura 56) şi nici nu ştin unde am pus-o, dar am să încerc 
s-o găsesc, fie la mine, fie la M[arx] .  De aceea, nu pot să 
spun exact ce vrea. (25 febr.) 

Tocmai i-am scotocit lui M[arx] toată locuinţa, dar de 
broşură tot n-am dat. Avînd în vedere diviziunea muncii în
tre noi doi, problemele de specialitate de acest gen intră în 
domeniul lui M[arx], or, din pricina bolii lui, nici nu am 
putut discuta cazul acesta. 

Să presupunem că B[i.irkli] permite fiecărui proprietar 
funciar din Zi.irich să facă o asemenea ipotecă pe avutul său 
şi că chitanţa respectivă circulă în calitate de bani. ln acest 
caz deci, cantitatea de bani aflaţi în circulaţie este determi
nată de suma valorii proprietăţii funciare în cauză, şi nu de 
suma, mult mai mică, suficientă pentru circulaţie. Aşadar, 
acum este limpede că : 

1 .  ori chitanţele ipotecare nu pot fi convertite în bani 
lichizi, şi atunci ele se depreciază, potrivit legii formulate 
de M[arx] 259 ;  

2. ori ele pot fi convertite în bani lichizi, şi atunci par
tea excedentară destinată circulaţiei se întoarce la bancă pen
tru a fi preschimbată şi încetează de A. mai fi bani, banca 
trebuind, bineînţeles, să imobilizeze capital în aceasta. 

Prin urmare, surogatul de bani care este purtător de 
dobîndă şi, ca atare, îşi schimbă zilnic valoarea nu este in
dicat să servească drept mijloc de circulaţie tocmai din pri
cina acestei însuşiri ; trebuie mai întîi să se ajungă la un 
acord nu numai în privinţa preţului mărfii, dar şi în privinţa 

55) Alexandru al Iii-lea. - Nota red. 
H) Karl Bilrkli. „Demokratische Bank-Reform". - Nota red. 
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preţului acestor hîrtii. Locuitorii din Zi.irich ar trebui să fie 
nişte negustori mai proşti decît îi ştiu eu dacă, avînd posibi
litatea să transforme chitanţele ipotecare în bani lichizi, nu 
s-ar grăbi să le depună la bancă pentru a fi preschimbate 
si nu ar folosi iarăsi decît vechii bani, comozi, nepurtători 
de dobîndă. Banca c

'
antonală şi-ar investi atunci capitalul ei 

şi tot ce-ar putea aduna din depuneri în ipoteci, şi să vedem 
cum şi-ar mai procura un nou capital de exploatare. 

Dacă chitanţele ipotecare nu pot fi convertite în bani 
lichizi, ele încetează pur şi simplu de a mai fi bani. Oamenii 
îşi vor procura atunci bani de metal sau bani siguri de hîrtie 
din afară - din fericire, lumea este ceva mai mare decît 
cantonul Zurich - şi îi vor folosi pe aceştia, căci absolut 
nici un om nu va lua drept bani aceste prăpădite de hîrtii, 
care, aşa cum, pe bună dreptate, spuneţi dv„ ar fi nişte simple 
obligaţii ipotecare cu caracter local. Şi, dacă guvernul va 
insista să le impună publicului ca bani, o să aibă ce vedea. 

Asta între noi, vă rog să nu folosiţi cele de mai sus în 
numele meu, pentru că, repet, n-am citit broşurica şi nici 
n-am avut timp să răsfoiesc literatura economică clasică pe 
această temă ; or, dacă critici asemenea lucruri numai pe baza 
celor ce ai tu în cap, nu poţi fi sigur că nu vei primi o ri
postă. Oricum, chestia asta este o absurditate. 

M[arx] a sosit luni dimineaţa la Alger 40, unde şi eu şi 
medicii am încercat mereu să-l convingem să plece, numai 
că el nu se prea arată încîntat. Are acolo un cunoscut 57), 
judecător la tribunalul civil, deportat pe timpul lui Bona
parte, care a studiat temeinic relaţiile de proprietate în co
mun la arabi şi s-a oferit să-i dea explicaţii în această pri
vinţă. 

Calde salutări lui Kautsky. 

Publicat pentru prima oară 
ln întregime în "Arhiv Marksa i 
Enghelsa", vol. I, 1924 

n) Ferme. - Nota red. 

AI dv„ 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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61  

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

Dragă prietene, 

122, Regent"s Pai k Road, N.W. 
[Londra] 23 februarie 1882 

„Financial Reform Almanach 1882" indică următoarele 
adrese : 

Dilke, W. Ashton, l ,  Hyde Park Gate, S .W. 
elito, Sir Ch[arles], 76, Sloane st., S.W. 
Intorcîndu-mă de la d-ta, am găsit o scrboare de la 

dr. Donkin (care în urmă cu citva timp l-a tratat pe Hartman, 
precum şi familia Marx), care spune : 

„Am pr'imit acum cîteva zile o scrisoare ele la Hartman 
(adresa expeditorului : 14, Huntley st. , Bedforcl Sq.), care mă 
întreba dacă îmi poate face o vizită. I-am răspuns imediat, 
propunînclu-i două zile la alegere, clar de atunci n-am mai 
avut nici o veste de la el. 

In eventualitatea că scrisoarea mea s-a pierdut, vă rog 
pe dv. să-mi comunicaţi dacă ştiţi ceva de el . 1n caz că-l 
vedeţi, fiţi amabil şi transmiteţi-i că poate veni la mine (60, 
Upper Berkeley st. ,  W.) în orice dimineaţă între orele 1 1  
şi 12". 

Vrei să fii amabil să-i transmiţi lui Hartman rîndurile 
de mai sus ? Cum scrisoarea lui Donkin n-a ajuns la desti
naţie, mă tem că a indicat greşit numiirul casei, de care mei 
eu nu sînt sigur, întrucît îl ştiu numai de la Donkin. Mă văd, 
astfel, în imposibilitate de a lua legătura direct cu H[art
man] şi , de aceea, recurg la ajutorul d-tale, cu atît mai mult 
cu cit, după cum mi-ai spus, locuieşte foarte aproape de d-ta. 

Ii seri u lui D[ onkin] că sper ca în cîteva zile să-i dau 
.<?tiri mai precise ; dacă se poate, te rog ca duminică seara 
să-mi comunici ceva în aceasUI privinţă. 

P u blieat pentru prima oari1 
in „Letopisi marksi..mm" 
nr. V,  Hl28 

Cu totul al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în 1 1mbile franceză 
si en!.(Je7,ă 

Tradu<; d i n  J imba
· 

germană 
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Marx către J enny Longuet 

la Argenteui l  58) 

{Alger] 23 februarie 1882 

Copila mea dragă, 
S-a făcut vreme frumoasă ; locuiesc într-o vilă foarte 

confortabilă, situată pe stînci, în afara zidurilor de fortifi
caţii ale Algerului ; singurul lucru de care am nevoie acum 
este liniştea ; nădăjduiesc ca în curînd să-mi fie din nou 
„mai bine". 

Sărutări copiilor ; salutări lui Longuet. 

Al tău care te iubeşte din suflet, 
Old Nick 

(Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale) 
Madame Charles Longuet 1 1 ,  Boullevard Thiers, Argen
teuil pres Paris (France) 

Publicat pentru prima oară 
în "Nacealo" nr. 5, 1899 

63 

<.Jriginalul î n  limba engleză 
Tradus din limba germană 

Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil 

Scumpa mea copilă, 

[Alger] 16 martie 1882 
Hâtel Victoria 

(Scrie aici, ca şi pină acum, 
aux soins des Ferme 50).) 

După ce am primit scrisoarea ta trimisă prin Ferme, am 
rugat pe cineva să întrebe şi la Hotel d'Or�nt ; persoanei 
s-a înmînat pentru mine scrisoarea ta din 2-1 februarie. 

58) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. 
59) - prin bunăvoinţa lui Ferme. - Notg. trad. 

Nota red. 
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Şi acum să-ţi prezint un scurt raport asupra stării sănă
tăţii mele. 

Cum tusea mi se agravase, flegma era tot mai abundentă 
şi aveam insomnii etc., l-am chemat pe dr. Stephann (care-i 
tratează şi pe alţi colocatari de-ai mei) şi, de la 26 februarie, 
cînd mi-a făcut prima consultaţie, sînt sub îngrijirea lui. Este 
un om foarte hotărît şi sever. A găsit că partea stingă, slă
bită din cauza pleureziei, provocată de împrejurările nefavo
rabile care s-au adunat de cînd am plecat din Paris, nu func
ţionează bine. Principalul remediu îl constituie vezicatoarele 
(resorbţia apei prin tatuarea părţii stîngi a spatelui şi a piep
tului cu colodiu cantarida!), care asupra mea au un efect 
bun, şi un alt medicament, un „calmant" împotriva tusei ; 
în sfîrşit, un preparat cu arsenic (insipid, ca apa) după fie
care masă. ln măsura în care i:remea o permite, pot să-mi 
continuu modestele mele plimbări de dimineaţă. 

Din păcate (dacă vremea ar fi bună, tusea puternică ar 
trece [cu siguranţă) 60) de la sine), la 6 martie am început 
să expectorez sînge, dar, după ce pe 8 şi 9 martie am avut 
[hemoptizii] 60) violente, care au continuat într-o formă mai 
uşoară pînă pe 1 2, pe 13 a dispc1rut orice urmă de hemoragie. 
Aşadar, povestea asta neplăcută a durat o săptămînă ; 
dr. Stephann a luat măsuri energice : mi-a i nterzis orice miş
care (bineînţeles, şi plimbările), de asemenea, mi-a interzis 
aproape cu desăvîrşire să vorbesc, mi-a prescris băi fierbinţi 
la picioare etc. şi, pe lingă acestea, medicamente cu efect 
puternic. 1n tot acest timp am continuat tratamentul cu ve
zicatoare, tonice împotriva tusei etc., şi, într-adevăr, tusea 
s-a ameliorat mult. Vremea s-a mai schimbat şi ea, deşi nu 
este altogether comme il faut 61) . Aici, în vila mea de pe co
lină (Hotelul Victoria) - în faţa mea şi lîngă mine se în
tinde golful mării, pe malurile căruia se înalţă vile dispuse 
în amfiteatru - (este un aer minunat] 60), chiar şi fără să 
te plimbi pe mica galerie din faţa camerei mele şi a celor 
învecinate, sau pe veranda care serveşte de intrare la etajul 
intîi. Doctorul 62) îmi va putea prescrie din nou plimbări nu
mai după ce-mi va mai examina corpus delicti 63). De notat 

60) In manus�ris, greu de descifrat. - Nota red. 
01) - chiar aşa cum trebuie. - Nota trad. 
a2) Stephann. - Nota red. 
13) - textual : dovada materială ; aici in sensul : partea bolnavă 

a trupului. - Nota trad. 
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că, în ultimul timp, nu numai că mi-a revenit pofta de mîn
care, dar, în sfîrşit, mi-am recăpătat şi somnul . (De la 16 fe
bntarie in fact since the night in the Hotel &t) la Paris, in
somnia

' 
a continuat fără întrerupere pînă în momentul arătat.) 

Take now all in all, the upshot is, as I tao reported to 
London 65), that in this foolish, ill-calculated expedilion, I 
am now just arrived again at that standard of health when I 
possessed it on leaving Maitland Park. I must, however, say 
that many visitors here tao passed, and are passing still 
through the same trial. Since 10 years Alger had nat such a 
failure of the winter season. Myself had had some doubts ; 
there was the experience of the Isle of Wight 17 and other 
corners, but Engels and Donkin fired each other mutually 
into African furor, neither one nor the other getting any 
special information, considering that in regard to tempe
rature this year was extraordinary. I had now and again by 
innuendo given to understand to begin at least by Mentone 
(or Nizza) as Lawrow had received from Russian friends 
very favourable news, but all this was ruled down by my 
sanguine good old Fred 66) who, I repeat it, I say it amongst 
you and myself, may easily kill some one aut of lave. 

I must tell you that in this Villa-Hâtel, the two ladies, 
its managers, did everything in my service, no care nor atten
tion neglecting. And as to the operations relating to the 
vesicatoires, a young Pharmacien, Mr. Casthelaz (with hic; 
mother he is here as a patient ever since December) is so 
kind as to tatoo me, then open băşicuţele cu apă, then put 
linen on the somewhat rough skin etc. He does all such 
things in the mast genteel way, and offers these voluntary 
services in  the mast delicate manncr 67) . 

64) - de fapt, din noaptea petrecută la hotel. - Nota trad. 
45) Vezi volumul de faţă, p. 46-49. - Nota i·ed. 66) Friedrich Engels. - Nota red. 67) In general, aşa cum am raportat şi la Londra, rezultă că, din 

pricina acestei stupide şi nechibzuite călătorii, sănătatea mea se află 
acum în acelaşi stadi u  in care era cînd am plecat din Maitland Park. 
Trebuie să spun, totuşi, că mulţi dintre cei veniţi aici au trecut, şi 
mai trec încă, pri n aceleaşi încercări. De zece ani Algeria n-a mai 
avut un sezon de iarnă atit de nenorocit. In ce mă priveşte, aveam 
unele îndoieli ; mă gîndeam la experienţa cu insula Wight şi cu alte 
locuri, dar Engels şi Donkin îşi întreţineau reciproc entuziasmul pen
tru Africa ; nici un ul, nici celălalt însă n-au reuşit să obţină infor
maţii precise, ţinînd seama de faptul că anul acesta este o vreme 
icşitd din comun. Am lăsat tot timpul să se înţeleagă, prin aluzii 
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Pentru mine, nici n-ar fi putut exista ceva mai minunat 
decît oraşul Alger, primăvara şi vara, îndeosebi împrejurimile 
lui, şi m-aş fi simţit ca în „O mie şi una de nopţi" dacă aş 
fi fost sănătos şi dacă toţi cei care-mi sînt dragi (mai ales 
nepoţii 68)) ar fi cu mine. Sînt încîntat de fiecare dată cînd 
primesc de la tine veşti despre scumpii noştri micuţi. Tussy 
mi-a scris şi ea că este mereu cu gîndul la copilaşi şi că abia 
aşteaptă să fie din nou lingă ei. Nu cred însă că voi putea 
părăsi aceste locuri mai denemc de o lună, întrucît mai în
tîi trebuie să-mi termin cura, făcută temeinic sub suprave
gherea d-rului Stephann, şi abia după aceea voi începe efec
tiv adevărata cură de aer (bineînţeles, dacă all then as to 
weather altogether settled 69)). 

Din ,,Justice" (polemica cu „Citoycn") nu am citit nimic 
�i, în general, n-am văzut nici un ziar parizian, cu excepţia 
lui „Egalite". M-am bucurat foarte mult aflînd din scrisoarea 
ta că Tussy a evitat cu tact catastrofa 262. Cînd va apărea 
„Bataille" al lui Lissagaray, să-mi trimiţi, bine-nţeles, pri
mele numere ; I do not believe in ::i. great result, mais qui 
vivra verra 70). 

Bunul Ferme, în primele zile cîncl am venit (încă la 
Hotel cl'OriPnt), m-a chinuii, adică m-a silit s-alerg prin oraş 
\<;Î de la un munte la altul şi absolut mi-a împuiat capul. All 
this I put at once and end to this, making him understood 

repetate, cC:-1 ar fi mai bine s[1 încep călătoria cu Mentone (sau Nisa), 
căci Lavrov pri mise de la prietenii lui ru'ii veşti foarte bune, dar 
bunul şi impulsivul meu prieten, bătrinul Fred - care, repet, să ră
mină intre noi, poate cu uşurinţă su omoare pc cineva cu draEJostea -
nici n-a v1·ut s;i audu de aşa ce\·a. 

Trebuie să spun că cele două doamne, patroanele acestei vile
hotel, fac totul pentru mine, mă înconjură cu o deosebită griju si 
ntenţie. Cit despre operaţia cu vezicatoare, un tînf'tr farmacist, 
d-l Ca'ithelaz (care se află aici împreună cu mama sa de la începutul 
lui decembrie, ca pacient), este atit de amabil, incit 111[1 „tatuează", 
apoi îmi sparge băşicuţele pline cu apu, clupă care îmi aplică un 
pansament pe pielea destul d e  scnsibili't. Toate astea le face cu foarte 
multă grijă şi-şi oferă volunta1· serviciile în modul cel mai delicat. 
- Nota trad. 

88) Jean, Henri, Edgar şi Marcel Longuet. - Nota red. 
89) - pină atunci vremea se va stabiliza complet. - Nota trad. 
7") - nu mă aştept la mare lucru, clar vom trăi si vom vedea. 

- Nota trad. 
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that I was an invalid 71) .  Dar el îmi voia binele ; acum ştie 
că liniştea, singurătatea şi tăcerea constituie datoria mea 
cetăţenească. 

SăruLă-i pe toţi puşti i .  Salutări lui  Longuet. 
Ţie, multe c;ărutări, scumpa mea copilă. 

Publicat pentru prima oa1·ă 
în „Nacealo" nr.  5, 1889 

64 

Al tău, 
Old Nick 

Originalul în l ; mbile germană 
şi engleză 

Tradus din limbile german[� 
şi englezt\ 

Marx către Paul Lafargue 12' 

la Paris 

[Alger] luni,  20 martie [ 1882] 

Dragul meu Paul, 
Amabila d-tale scrisoare din 16 martie mi-a fost în

mînată astăzi (20), a făcut deci evident mult mai puţin pe 
drum decît fac, de regulă, scrisorile de la Londra. 

In primul rînd, bravul meu gascon, „ce înseamnă Mustafa 
de sus ?" Mustafa este un nume propriu, cum e John. Cînd 
ieşi din Alger pe rue d'Isly, vezi în faţă un drum lung. Pe o 
parte a lui, la poalele stîncilor, se înalţă vile maure, încon
jurate de grădini (una dintre aceste vile este Hotelul Victoria) ; 
pe cealaltă parte, de-a lungul drumului, se înşiră case, care 
coboară în terase. Toate acestea împreună se numesc „Mus
tafa de sus". Mustafa de jos se întinde în prelungirea lui 
Mustafa de sus, pînă la marc. Cele două Mustafa formează 
o comună (Mustafa), al cărei primar (numele acestui om nu 

71) Am pu> capăt la toate astea dindu-i să înţeleagă că sînt in
valid.  - Nota trarl. 

72) Ori�inalul acestei scrisori nu s-a pă�trat. Respectiva scrisoare 
a fost tradusă după textul în limba rusă apărut în „Naccalo" nr. 5, 
1809. - Nota •·ed. 



288 K. Marx şl F. Engels 

este nici arab, nici francez, ci german) le face din cînd în 
cînd locuitorilor ei diferite comunicări prin afişe oficiale. 
înţelegi, prin urmare, că aici domneşte un regim foarte blînd .  
In Mustafa de sus  se  construiesc fără întrerupere case noi, 
cele vechi se dărîmă etc., dar, deşi muncitorii care lucrează 
aici sînt oameni sănătoşi, de prin partea locului,  chiar după 
primele trei zile de lucru se îmbolnăvesc de malarie. De 
aceea, o parte din retribuţia lor constă din doza zilnică de 
chinină, pe care le-o furnizează antreprenorii .  Acelaşi obicei 
se observă şi în diferite regiuni din America de Sud. 

Dragul meu augur, eşti bine informat (aşa scrii) : „în
ghiţiţi, probabil, toate ziarele franceze care se vînd la Alger" ; 
în realitate, nu citesc nici măcar puţinele ziare pe care le 
primesc din Paris ceilalţi oaspeţi din „Hotel Victoria" ; toată 
lectura mea politică se limitează la comunicatele telegrafice 
din „Petit Colon" (un mic ziar algerian de felul lui „Petit
J ournal", „Petite Republique Fran�aise" etc. ,  care apar la 
Paris) . Asta e tot. 

J enny mi-a scris că-mi trimite articolele lui Longuet, 
despre care vorbeşti şi d-ta, dar deocamdată nu le-am pri
mit. Singurul ziar pe care-l primesc din Londra este „Ega
lite", dar acesta nu poate fi numit un ziar. 

Ciudat mai eşti, St. ?aul ! De unde ai luat-o sau cine 
ţi-a spus că trebuie „să-mi ung pielea cu iod" ? Mă vei în
trerupe şi vei spune că asta e doar un fleac, dar el ilustrează 
metoda d-tale privind „faptele materiale" . Ex ungue leo
nem ! 73) In realitate, în locul „ungerii cu iod a pielii", de 
care vorbeşti d-ta, trebuie să las să mi se picteze spatele cu 
collodiu cantarida!, pentru resorbţia apei. Prima dată cînd 
mi-am văzut partea stîngă (pieptul şi spatele) prelucrată în 
felul acesta, mi-a amintit de un cîmp cu pepeni verzi în 
miniatură. De la 1 6  martie, cînd i-am scris lui Engels, nici 
pe spate, nici pe piept (acum a venit şi rîndul acestuia să fie 
pictat) nu mai există nici un locşor uscat pe care ar putea 
fi aplicat acest tratament şi înainte de 22 nu va putea fi 
reluat. 

D-ta spui : .,Anexez aici o invitaţie care te va face să 
rîzi". Regular 74). Dar cum să rîd dacă invitaţia „anexată" se 

73) După gheară cuno!:'ti leul. - Nota trad. 
74) Foarte posibil. - Nota trac!. 
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mai găseşte încă în mîinile d-tale ? Cînd se va ivi prilejul, 
î1 voi aminti d-lui Ferme de fostul lui tovarăş proudhonist 
Lafargue. Deocamdată, atîta timp cît doctorul 75) nu-mi per
mite să ies din casă, nu îngădui nimănui să-mi facă vizite 
lungi sau să mă provoace la discuţii interminabile. 

Plouă ca şi pînă acum ; vremea este foarte capricioasă, 
se schimbă de la oră la oră, trecîncl prin toate fazele sau 
sărind de la o extremă la alta. Cu t0ate acestea, se observă 
tendinţa spre o îmbunătăţire treptată, dar trebuie să aşteptăm. 
Şi cînd te gîndeşti că, de cînd am plecat eu din Marsilia şi 
pînă astăzi, atît la Nisa, cît şi la Mentone a fost, fără întreru
pere, o vreme minunată. Dar soarele acesta african şi aerul 
făcător de minuni de aici au fost o idee fixă de care nu eu 
sînt răspunzător ! 

Sîmbăta trecută am îngropat în Mustafa de sus pe unul 
dintre colocatarii noştri de la „Victoria", pe nume Armand 
Magnadere, un om încă destul de tînăr, trimis aici de medicii 
din Paris ; era angajatul unei bănci din Paris, patronii con
tinuau să-i plătească salariul la Alger. Pentru a respecta do
rinţa mamei lui, aceştia au cerut telegrafic trimiterea cada
vrului la Paris - totul pe cheltuiala lor. O asemenea gene
rozitate se întîlneşte rareori tocmai la cei care manevrează 
„banii altora". 

încetul cu încetul, îmi recapăt somnul ; cine n-a suferit 
de insomnie nu poate simţi starea aceea binefăcătoare pe 
care o ai cînd scapi, în sfîrşit, de groaza nopţilor fără somn ! 

Calde salutări dragei mele Cacadou 76) şi tuturor celor
lalţi. 

Publicat pentt-u prima oară 
în „Naccalo" nr. 5, 1899 

75) Stcphann. - Nota recl. 

Al d-tale, 
K. Mnrx 

Originalul în limba francezii 
Tradus din limba rusă 

76) Poreclă glwneaţă dată Laurei Lafargue după numele unui 
personaj dintr-un vechi roman - un croitor la modă. - Nota red. 
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65 

Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil 
[Al�er] luni, 27 martie 83 

Draga mea copilă, 
Astăzi (27 martie) am J.irimit scrisoarea ta. Ştii cît mă 

bucur ori ele cite ori am ve7ti de la voi . ln rapoartele pe 
care ti le-am trimis nu ti-am ascuns nimic din ceea ce a fost 
cel rr{ai rău, astfel încît poţi fi pe deplin încredinţată că-ţi 
spun pm·ul adevă1· anunţîndu-te că, de cînd ţi-am scris ul
tima scrisoare 77), starea sănătăţii mele se ameliorează con
tinuu. Nu mai am insomnii (şi asta era lucrul cel mai rău), 
mi-a revenit pofta de mîncare, au dispărut accesele acelea 
violente de tuse, tuşesc, într-adevăr, foarte puţin. Bineînţeles, 
din pricina efectului lor puternic, vezicatnarele nu pot fi 
aplicate decît o dată pe săptămînă ; procesul de vindecare a 
pleurei î n  partea stingă (ţesutul plămînului, în general, nu 
a fost atacat) va mai cere deci u n  timp. Vremea e, bineînţeles, 
cum nu se poate mai instabilă, cu variaţii bruşte, furtuni , 
caniculă, frig şi ploaie, iar intervalele realmente bune sînt 
foarte rare ; vremea potrivită anotimpul.ui, în  permanenţă cal
dă şi „uscată", rămîne un simplu deziderat. Dacă ieri, de pildă, 
am crezut într-o schimbare definitivă - a fost o zi frumoasă, 
am făcut o plimbare -, astăzi, cerul este cenuşiu (cu o nu
ance noirâtre 78)), plouă cu găleata şi urlă vîntul . Oamenii de 
aici s-au săturat pînă peste cap, căci nu mai e nevoie să 
repet : o asemenea vreme din decembrie (inclusiv) este cu 
totul neobişnuită pentru Alger. Normal ar fi fost să ne in
formăm înainte de a porni într-o asemenea chasse aux oies 
sauvages 79) .  

Entre nous 80) : Dc�i pe in<>ula \Vight 17 vremea a fost 
nefavorabilă, starea sănătăţii mele s-a ameliorat într-atît in
cit, cînd m-am întors la Londra, i-am uimit pe toţi. Linişte 

77) Ve/.l \"Olumul de faţă, p. 2B:l-287. - Nota r ec!. 
;8) - nua11 ţ·1 negricioasă. - f\'ota tracl. 
;o) - vin.:'1toare de gi<;;te si'tllJatic:e ; aic:i : ciHătorie aYenturoasă. - Nota traci. 
�0) Tntre noi fie spus. - Nota traci. 
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însă am avut atunci, la Ventnor ; în schimb, la Londra, agi
taţia lui Engels (Lafargue, medic nepriceput, era de părere că 
n-am nevoie decît de „plimbări", aer curat etc.) pur şi simplu 
m-a făcut să-mi pierd echilibrul : simţeam că nu mai pot 
suporta ; aşa se explică nerăbdarea mea de a părăsi Londra 
în orice condiţii ! Sînt oameni care pot omorî pe cineva din 
cea mai sinceră şi mai adevărată dragoste ; şi, în asemenea 
cazuri, nimic nu poate fi m� primejdics pentru un con
valescent ! 

Aşa cum ţi-am mai scris 81), draga mea copilă, am avut 
norocul să întîlnesc aici oameni binevoitori, prietenoşi şi 
modeşti (francezi din Elveţia şi francezi propriu-zişi ; în vila
hotel în care locuiesc nu există nici un german şi nici un 
englez). D-l Maurice Casthelaz mă ajută voluntar, sub în
drumarea d-rului Stephann ; Nym 82) însăşi n-ar fi putut fi 
mai grijulie şi mai atentă. Aşadar, nu-ţi face griji inutile, 
copila mea, crezîndu-mă lipsit de ajutor. Am aici destule aju
toare, bărbaţi şi femei ; şi, pe de altă parte, mă bucur de 
privilegiul de a fi „pacient", de a putea tace, de a mă re
trage etc. ori de cîte ori prefer să fiu singur şi să nu ţin 
seama de cei din jur. 

ln general, am neglijat complet presa cotidiană franceză, 
engleză etc. ; nu citesc decît ştirile telegrafice. Ceea ce aş 
dori, de pildă, ar fi articolele lui Longuet despre grevă (La
fargue mi-a scris foarte elogios despre aceste articole). ln 
legătură cu sottise 83) săvîrşită de Massard nu ştiu decît ceea 
ce mi-ai scris tu. 

Scrie-i lui Hirsch să-mi trimită articolul lui publicat în 
revista d-nei Adam 263. Aş dori ca, într-o bună zi,  covorul 
fermecat să mi-l aducă aici pe Johnny ; cum s-ar mai mi
nuna micuţul meu drag de maurii, arabii ,  berberii ,  turcii, 
negrii, într-un cuvînt, de acest turn Babel şi de costumele 
(care în cea mai mare parte sînt pline de poezie) din această 
lume orientală, amestecată cu francezii „civilizaţi" etc. şi cu 
plicticoşii britanici. Sărută-i pe dulcele meu Barry, pe no
bilul Lup şi pe marele Pa 84) ! 

81) Vezi \'ol umul de faţă, p. 285-286. - Nota red. 
82) Helene Demuth. - Nota red. sa) - prostia. - Nota tracl. 
8�) Marcel Lon�uet. - Nota red. 
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Şi acum, la revedere, iubita mea copilă ; salutări lui 
Longucl. 

Al vostru, 
Old Nick 

Despre lucru, deocamdatd. nici vorbă nu poate fi ; nici 
măcar de corectura noii ediţii a „Capitalului" 85). 
Puhl iC'at pen tru prima oară 
în „Nacealo" nr. 5,  18r19 

66 

Originalul î n  limba englc?z,1 
Tradus din limba germană 

Engels către Henry Mayers Hyndman 

la Londra 

Stimate domn, 

[ Londra, în j urul datei de 
31  martie 1882] 

Vă mulţumesc p0nlru broşura pe care mi-aţi trimis-o 261. 
Mă bucur foarte mult că ilustrul bătrîn Tom Spence a fost 
din nou scos la lumină. 

Mă voi considera fericit să vă cunosc personal, de îndată 
ce veţi clarifica relaţiile dv. cu prietenul meu Marx, pe care, 
după cum văd, acum îl găsiţi demn de a fi citat de dv. 

PubliC'at pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engek Opere, 
vol. XXVII,  ed. rmă, 1935 

Al dv. devotat, 
F. E .  

Originalul î n  limba engleză 
Tradus din limba germană 

B6) &te ,·orba de ediţia a treia germană a ,·olumului întii al 
„Capitalului'" lui K. Marx. - .'\"ota red. 
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67 

Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil 
[Al15er] G aprilie !J2 

Dulcea mea copilă, 
Chiar acum, judecătorul Ferme mi-a adus scrisoarea ta 

din 31 martie ; scrisorile tale mă bucură întotdeauna cum nu 
se poate mai mult, dar cînd mai găse:')ti tu timp să scrii, iu
bita mea copilă ? Mă gîndesc adesea cu îngrijorare la mica 
ta gospodărie, care trebuie s-o scoată la capăt contînd nu
mai pe serviciile acelei ciudate arătări, Emilie, cînd numai 
cei patru băieţaşi ar putea umple tot timpul de muncă al 
unei servitoare destoinice. 

Acum cîteva zile, Ferme mi-a predat şi exemplarele pro
mise din „Justice" (în care apar şi elucubraţiile lui Hirsch 
publicate de revista 86) d-nei Adam 263). Articolele lui Longuet 
despre greve sînt foarte bune. Jn treacăt fie zis, într-un loc 
el spune că Lassalle a descoperit numai cuvintele (şi nu le
gea însăşi, care a fost formulată de Ricardo, Turgot etc. 265) . 

In realitate însă, el - Lassalle - a preluat o expresie, bine 
cunoscută germanilor „cultivaţi", aparţinîndu-i lui Goethe, 
care, la rîndul lui, a schimbat „eternele legi imuabile" ale 
lui Sofocle 87) în .,eterne legi de granit" 88). 

Ferme a trebuit să stea în „chambre" 89) la mine, în faţa 
mea, fără să vorbească, citind ceva, pînă cînd am terminat 
o scrisoare către Tussy (în aceeaşi zi primisem o scrisoare 
de la ea, precum şi una de la Engels), pentru a o trimite cu 
comisionarul în oraş. 

Astăzi îl  aştept pe d-rul Stephann. Dacă vine, voi putea 
să-ţi comunic rezultatul consultaţiei chiar în scrisoarea asta, 

86) _La Nouvelle Rcvue". - Nota red. 
87) ,,Antigona-, în vol. „Tragicii greci", Bucureşti, E.S.P.L.A., 

1!158, p. 451. 
&!) Goethe. _Dumnezeiesc", (PocLii, Bucureşti, Editura Tineretului , 

1957, p. 112. - Nota trad.) In manuscris, aceste cuvinte au fost scrise 
in limba german<!. - Nota recl. 

811) - ..,cameră". - Nota trad. 
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pe care o voi expedia mîine diminE'aţă. Intre timp, starea să
nătăţii mele se îmbunătăţeşte întrucîtva, chiar dacă într-un 
ritm prea lent pentru cineva care arde de nerăbdare să fie 
din nou activ şi să termine cu această stupid metier 90) de 
invalid. Toată tărăgănarea se datorează numai acestei impo
sibile clime de la Alger. Este ceva cu totul anormal, cum 
Ferme nu-şi aminteşte să mai fi văzut vreodată în cei 12 ani 
de cînd se află aici. Vremea continuă să rămînă instabilă, 
scl1 imbătoare, capricioasă - 1-reme de aprilie, cu treceri bruşte 
de la soare la ploaie, de la ar.;;iţă la răcoare şi un frig aspru, de 
la cer senin la unul posomorît, aproape negru, de la aer 
uscat la unul îmbibat cu vapori de apă ; într-un cuvînt, vre
mea nu este nicidecum „stabilă" şi nu poate fi nicidecum 
luată drept obişnuita vreme „normală, de primăvară alge
riană". Cu toate acestea, cînd vîntul nu bate prea tare şi 
cînd nu plouă, orele dimineţelor de aprilie sînt plăcute, aşa 
că astăzi, ieri şi alaltăieri mi-am putut face plimbările de 
dimineaţă ; aşa se face că trei zile la rînd am beneficiat de 
cîte o plimbare de o oră-două în timpul dimineţii. 

Iată-mă întrerupt de o zarvă care răzbate din mica gră
dină dispusă în terase (o grădină plină de flori roşii 91)), for
mînd aleea ce duce spre veranda noastră (în spatele ei este 
primul etaj al vilei), camera mea (situată împrPună cu alte 
cinci), la etajul al doilea, dînd într-o mică galerie de deasupra 
verandei : ambele au vedere spre mare şi din toate părţile 
priveliştea este minunată. Aşadar, zarva m-a făcut să ies în 
galerie ; cum ar mai fi rîs micuţul Johnny din toată inima, 
plin de voioşie, dac-ar fi fost lîngă mine şi ar fi văzut jos, 
în grădină, un negru, intr-adevăr negru ca smoala, dansînd 
şi cintînd la o mică vioară, lovind în nişte lungi castaniete 
de metal, contorsionîndu-şi trupul în zvîrcoliri ciudate şi schi
monosindu-şi faţa într-un rînjet vesel, cu toată gura. In ge
neral, toţi aceşti negri algerieni au fost _înainte sclavi ai turci
lor, arCl;bilor etc . ,  dar sub regimul francez au devenit oameni 
liberi. 

ln spatele lui, al negrului de care. ţi-am pomenit, se vede 
silueta altui om, care, cu o ţinută foarte demnă şi zimbind 

90) - meserie stupidă. - Nota tr�d. 
91) In manuscris, aceste cuvinte au fost scrise în limba germană. 

- Nota red. 
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aproape condescendent, priveşte reprezentaţia dată ele negru. 
Este un maure 92) (în engleză Moor, în germană Mohr) ; în 
treacăt fie spus, în Algeria, maurilor li se spune arabi, din 
care o mică minoritate, care �i-au părăsit pustiul şi comuni
tăţile lor, locuiesc în ora'?e alături de europeni . Sînt mai 
înalti decît media francezilor, au obrazul oval, nas aristocra
tic �i ochi strălucitori, părul şi barba negre, iar culoarea pielii 
lor are o echelle 93), trecînd de la aproape alb la un bronz 
întunecat. Imbrăcămintea lor - chiar cînd este jerpelită -
estf' elegantă şi atrăgătoare, culotte 9-1) (sau o �antie, mai 
curînd o togă din lînă albă, fină) sau o cao.ot â ca puchon 95) ; 
pentru a-şi acoperi capul (pe vreme proastă sau pe arşiţă 
mare, capuchon serveşte aceluiaşi scop) folosesc un turban 
sau o bucată de muselină albă, pe care şi-o înfăşoară în ju
rul capului ; în general, merg cu picioarele goale, desculţi şi 
numai rareori poartă pantoufles 96) din safian galben s.au roşu. 

Chiar şi cel mai sărac maur îl întrece pe cel 'imai mare 
actor european în „art de 5e clraper" dans son capot 97) şi 
prin ţinuta firească, elegantă şi plină de deml)Îtate1 'indife
rent dacă merge sau stă . (Cînd călăresc pe asinii sau pe mă
garii lor, sau, în mod e::-..cepţional; pe cai, ei nu încalecă anl
malul, aşa cum fac europenii, ci î'ji lasă amînaouă picioarele 
să atîrne într-o singură parte, oferind o imagine de totală 
nepăsare.) 

Aşadar, maurul de care îţi spuneam - stînd în spatele 
negrului în grădina noastră - a început să ofore spre vîn
zare „portocale" şi „coco'ii" (inclusiv găini)1 im arn.e?tec ciudat 
de asemenea articole cău tale. lntre acest maur, �are-şi p�stra 
chiar şi acum poza maiestuoa5ă, şi negrul, care dans11 ,şi rîn
jea, păşea ţanţos o pasăre - un pilun foarte pl�it p� e;� , (este 
al unuia dintre pensionarii vilei noastre) cu un Illih.lfnaţ gît 
albastru şi cu o coadă lungă, bogat împodobită. Ce :q-aş fi 
dat să aud rîsul lui Johnny al meu la vederea a�esţu'i trio ! 

• l � . 

Acum este ora 4 după-amiază (o parte din dup�-amiază 
mi-am petrecut-o, bineînţeles, cu Ferme, care mi-a adu� scri-

&2) Maur. - Nota trad. 
93) - ga1nă de nuanţe. - Nota trad. 
94) - pantalon pînă la genunchi. - Nota trad. 
Da) - pelerinii cu glugă. - Nota trad. 
9") - papuci. - Nota t rad. . . 

• J t' I 

' ' ' ,. 
' 1 ,  t , !  

I ' • \ I  
9;) - ,.arta de a s� d rapa" în peler ina sa. - Nota t rad. 

• I 
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soarea de la tine, după care s-a înapoiat la Alger). Plouă cu 
găleata, iar scăderea bruscă a temperaturii este cit se poate 
de neplăcută. Cele mai calde salutări d-rului Dourlen ! 

7 aprilie 82. 

Toată noaptea a turnat ; astăzi dimineaţă, cerul este aco
perit, dar nu plouă ; e un aer plăcut, dar suprasaturat cu va
pori de apă. M-am plimbat timp de un ceas (de la 9 la 
10 <limineaţa), temîndu-mă să nu mă prindă ploaia, dar pînă 
acum n-a plouat. Intrucît d-rul Stephann n-a venit aici nici 
ieri, nici alaltăieri, astăzi dimineaţă i-am scris ; în orice caz 
însă, aceste rînduri nu mai pot aştepta rezultatul consultaţiei 
medicale, deoarece trebuie să le expediez chiar astăzi. Doc
torul Stephann nu va veni înainte de ora 5 după-amiază. 
Vezi, e un semn bun că doctorul a început să mă mai negli
jeze puţin - înseamnă că nu mai este atît de îngrijorat, încît 
să respecte cu stricteţe scurtele intervaluri dintre vizite. 

Cit de fericit voi fi cînd mă voi putea întoarce la nepoţii 
mei şi la extraordinara lor mamă ! Nu intenţionez cîtuşi de 
puţin �ă-mi prelungesc şederea aici mai mult decît va con
sidera doctorul că este absolut necesar. 

Multe sărutări de la al tău, 
Old Nick 

Tăietura alăturată este dintr-un ziar germano-american 
pe care mi l-a trimis Engels. E o critică amuzantă a noii 
„Teutsche Bedientenpoesie" 98). Sper că Longuet va încerca 
s-o înţeleagă. 

Draga mea copilă, închisesem deja ::.crisoarea, dar a tre
buit s-o deschid din nou. D-rul Stephann a venit ceva mai 
devreme decît îl aşteptam. După o nouă consultaţie a ajuns 
la concluzia - şi sînt foarte bucuros să-ţi pot comunica 
acest lucru - că între timp partea stingă s-a vindecat 
aproape tot atît ca şi cea dreaptă 266. 

Publl!!at pentru prima oară 
in „Nacealo" nr. 5, 1899 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

.a, „Poezia servilă germană". - No!a trad. 
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68 
Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Londra 

297 

[Londra] 122, Regent's Park Road 
10 aprilie 1882 

Dragul meu Lavrov, 
lţi înapoiez, cu mulţumiri, şpaltul de corectură 267• Aş fi 

făcut-o mai de mult dacă n-aş fi sperat să te văd ieri seară 
şi să-ţi spun .., Xpwcrnc BocKpec Jrn ou ?" 99). 

Ai vrea să fii atît de bun şi să-mi dai pentru cîteva zile 
textul german al prefeţei ? ..,Sozialdemokrat" ne-a cerut să 
i-o trimitem şi, cum lucrarea a apărut în „ Hapo,n:Haj{ Bon}{" 
(sîntem mîndri de a ne număra printre colaboratorii acestu� 
ziar), nu mai poate exista nici un impediment. 

' 

Al d-tale devotat, 
F. Engels 

Concepţia noastră a fost, după părerea mea, foarte bine 
redată. 

Publicat pentru prima oară în 
„Letopisi marksizma" nr. V, 1928 

69 

Originalul î n  limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Berthold Sparr 

la Londra 

Ciornă 

[Londra] 1214/82 

Stimate domn, 
Nu vă cunosc nici pe dv., nici pe d-l K. Schmidt la care 

vă refe;riţi. Dacă îl aveţi cumvq în vedere pe d-1 K. Schneidt, 

99) - „A înviat Hristos ?". - Nota trad. 
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anarhistul, acesta vă poate introduce Ia clubul de pe Ifose 
Street 268 şi poate obţine să vi se acorde un ajutor. După mo
dul în care oamenii de la „Freiheit" s-au năpustit asupra Par
tidului social-democrat din Germania 269, nu prea mă simt 
tentat să dau o mină de ajutor adepţilor acestei orientări . 
De altfel, nici nu ştiu cărei orientări îi aparţineţi dv. ; apoi, 
se ştie că pe Tottenham Street 49 se află Clubul german 270• 

care are legături cu marele partid din Germania, şi mi se 
pare incredibil ca amîndouă aceste cluburi să lase să moară 
de foame pe un tovarăş de partid emigrant. - A vînd în 
vedere marile nevoi în care se zbat membrii marelui partid 
social-democrat, ca urmare a persecuţiilor poliţieneşti din 
Germania, mijloacele de care dispun eu nu-mi permit sd ajut 
şi pe adepţii altor orientări rivale. Dacă însă asociaţia de pe 
Tottenham Street este de acord să facă ceva pentru dv .• 
sînt dispus să contribui şi eu cu pa-rtea mea. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx si F. Engels. Opere, 
voi. XXVII,  eâ. rusii, HJ�l5 

70 

Cu tot  respectul, 
[F. Engels/ 

Originalul în limba germană 
Tradus clin limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken �00) 

[Londra, 13 aprilie 1882) 

Dragă S[orge], 
Cu poşta de astăzi ţi-am trimis numerele apărute din 

,,Egalite". Iţi voi trimite în continuare. Marx se află la Alger, 
a făcut o recidivă a pleuritei, de care acum s-a vindecat 
aproape complet. Iarna viitoart? va ' trebui însă să fie ·foarte 

100) Scrisoarea a fost scrisă· pe o carte poşfală . ..:..... Nota red. 
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prudent. Sper să primesc curînd o scrisoare de la tine. Ce 
face fiul tău ? 101) . 

Calde salutări de la al tău, 

F. E. 

{Scris de Engels pe verso-ul cărţii poştale] 
F. A. Sorge, Esquire, Hoboken, N. Y., U. S. America 

Publicat pentru prima oară, Originalul in limba germană 
într-o formă prescurtată, Tradus din limba germană 
în : „Briefe und Auszti.ge 
aus Briefen von Joh. Phil. Becker, 
.fos.' D ietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u.A„ an F. A. Sorge 
unp Andere", Stuttgart, 1906, 
şi> în întregime, în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. XXVII, 
ed. rusă, 1935 

7 1  

Marx către Laura Lafargue 

la Londra 

[Alger] joi, 13 aprilie 82 

Iubita mea Cacadou, 
Îmi fac reproşuri că nu ţi-am mai scris, asta însă nu 

p,entru că aş avea ceva deosebit să-ţi comunic de aici. Mă 
gîn�esc des la tine şi mi te amintesc la ·Eastbourne 271, lîngă 
patul în care a zăcut bolnavă Jenny 102) a mea, la fidelele 
"tale Vizite zilnice, care-i făceau atîta bucurie morocănosu
lui Old Nick. Dar ia aminte, draga mea copilă : toată săptă
·miria trecută şi săptămîna asta familia Ferme s-a aflat în 
·vacanţă de paşte. Casa lui este pe strada Michelet (aşa se 
numeşte o parte din calea' Mustafa de sus), la poalele colinei 
pe .care se înalţă Hotelul Victoria. Pîiiă aici, Ferme nu are 
.�e făcut decît doi paşi, deşi e nevoit să „se caţere", căci nu 
există nici o potecă care să · ducă sus. -într-adevăr, în tot 

101) Adolph Sorge. - . Nota red. 
102) Jenny Marx. - Nota r�d. 
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acest timp m-a vizitat atît de des, incit cele mai bune in
tenţii ale mele de a-mi face corespondenţa după-amiezele au 
căzut baltă. In general însă, d-l Ferme nu este deloc un oas
pete dezagreabil şi nu e nici lipsit de umor. Cînd a venit la  
mine, după ce-i dădusem să citească nişte numere din „Ci
toyen" şi „Bgalite", a rîs o grămadă de „terorismul viitoru
lui" al lui Guesde, care va continua pînă cînd, cu ajutorul 
cernelei de tipar, va fi anticipando ghilotinat ultimul bur
ghez-asupritor. Lui Ferme, Algerul nu-i place ; nici lui, nici 
familiei lui, clima nu le prieşte (malaria este un oaspete 
frecvent în casa lor etc.), deşi toţi membrii acestei familii 
sînt „des indigenes", a commencer par Madame l'epouse 103) . 
Mai grav este însă că salariul de judecător abia ajunge pen
tru un trai foarte modest. ln capitala unei colonii, viaţa este 
întotdeauna foarte scumpă. Un lucru îl recunoaşte şi el : ni
căieri, în nici un alt oraş care este, totodată, şi reşedinţă 
a unor autorităţi centrale, nu există asemenea laisser faire, 
laisser passer 104) : poliţia redusă Ia minimum strict necesar„ 
o nemaipomenită sans gene 105) afişată public - toate astea 
se explică prin influenţa elementului maur. într-adevăr, 
populaţia musulmană nu recunoaşte nici un fel de subordo
nare : ei nu sint nici „supuşi", nici .• administraţi", nu recu
nosc nici o autoritate în afara in politicis ; iată ce nu înţeleg 
deloc europenii. Poliţia este puţin numeroasă la Alger şi, în 
plus, e alcătuită în cea mai mare parte din indigeni. Or, avînd 
în vedere existenţa unui conglomerat de elemente naţionale 
şi firea lipsită de scrupule, adeseori ciocnirile sînt inevita
bile, prilej cu care catalanii îşi confirmă vechea lor faimă : 
în cordoanele albe sau roşii, pe care le poartă nu ca fran
cezii, pe sub haină, ci ca maurii etc„ încinse peste pelerină, 
adeseori sînt înfipte ca nişte „ace dP siguranţă" pumnale 
lungi, pe care aceşti copii ai Cataloniei „le mînuiesc" fără 
multă vorbă împotriva italienilor, francezilor etc„ ca şi a 
băştinaşilor. De altfel, acum cîteva zile, în provincia Oran a 
fost prinsă o bandă de falsificatori de bani ; şeful lor era un 
fost ofiţer spaniol ; agenţia lor europeană se află, pare-se, 
în capitala Cataloniei - Barcelona ! O parte din bandă n-a 
fost arestată - a şters-o în Spania. Noutatea asta, ca şi al
tele de acelaşi fel, am aflat-o de la Ferme. Acesta a primit 
două oferte avantajoase din partea guvernului francez : în 

103) - „indigeni"', incepind cu doamna soţie. - Nota t rad. 
11>4) - libertate de acţiune. - Nota trad. 
111'1 - lipsă de jenă. - Nota trad. 



Scrisori din 1882 

vrimul rînd, în Noua Caledonie - unde îi revine, totodată, 
:sarcina de a introduce o nouă legislaţie -, cu un salariu de 
1 0  OOO de franci (şi gratuit călătoria pînă acolo împreună 
cu familia, iar la sosire, locuinţă gratuită de la stat), sau, 
în al doilea rînd, la Tunis, unde, de asemenea, i s-a propus 
un post în magistratură mai înalt decît cel ocupat aici şi 
condiţii mult mai avantajoase. I s-a dat un termen pentru 
a lua o hotărire ; va accepta, desigur, una dintre aceste două 
propuneri. 

Trecerea de la d-l Ferme la vreme este firească, întru
cît el e foarte generos cu sudalmele la adresa acesteia. Din 
lunea paştelui (inclusiv) n-am pierdut nici o plimbare de 
dimineaţă, deşi doar ieri (pe dat.a de 1 2) şi astăzi am fost 
scutiţi de capriciile vremii de aprilie. Ieri, bien que nous 
subissions le leger siroco et, par consequent, quelques coups 
de vent, ce fut le maximum du beau temps : a 9 heurs le 
matin (le 1 2) la temperature a l'ombre fut de 1 9,5° ,  et celle 
au soleil, de 35 ° 106).  Cu toată plimbarea de dimineaţă (pe 
1 2  aprilie), după-amiază am vizitat Algerul pentru a vedea 
cuirasatul rus „Petru cel Mare", sosit în port de cîteva zile. 

Biroul meteorologic oficial anunţă puternice mişcări at
mosferice pentru zilele de 1 5-16 aprilie (cînd se aşteaptă 
o orage 101)), şi, de asemenea, pentru 1 9, 21, 25, 27, 29, 
30 aprilie ; cu toate acestea, în general, în restul lunii apri
lie vremea va fi bună ; în acelaşi timp însă exi�tă teama ca, 
o dată cu luna mai,. pentru a compensa lipsa unei adevărate 
primăveri algeriene (instalată abia de ieri), să înceapă brusc 
insuportabilele călduri de vară. However that may be 108), 
nu sînt dispus să servesc drept corpus vile 109) al unei staţii 
meteorologice experimPntale. Avînd în vedere caracterul cu 
totul anormal al ultimP.lor patru luni şi jumătate, nici dracu 
nu ştie what Algeria may have in stare 110) . Un mare număr 
de oameni înţelepţi (printre care ilustrul „Ranc") au pără
sit alaltăieri coasta africană. Eu mai rămîn numai pînă cînd 
d-rul Stephann va declara că partE'a stingă este refăcută, 

rnr.) - deşi am avut parte de un sirocco slab si deci de citeva 
raiale de vînt, vremea a fost deosebit de frumoasă ; la ora 9 dîmî
neata (pe data de 12), temperatura la umbră era de 19,5 °,  iar la soare 
de :>5°. - Nota trad. 107) - furtună. - Nota trad. 10F) - Oricum. - Nota trad. 100) Textual : obiect fără valoare ; aici : obiect de experienţe. 

·- Nota trad. 110j - ce ne mai poate pregăti Algerul. - Nota trad. 
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cu excepţia cicatricei rămase de pe urma pleuritei, pe care, 
bineînţeles, doctissimis 111) dr. Donkin şi dr. Hume o cunosc . 
Lucrul cel mai sîcîitor aici este vesnica revenire a tusei, 
chiar dacă în limite moderate ; cu to�te acestea, adeseorii mă 
plictiseşte. ' · '  

O întrerupere cit se poate d e  placută : Koocks .a'
t, the 

doar ; Entrez ! 112) Madame Rosalie· (one of the serving · �pi
rits 113)) îmi aduce de la tine, draga mea Cacadou, şi de la 
brave Gascon 114) o scrisoare lungă, a cărei hîrtie, ca şi plicul 
poartă ştampila oficială : „L'Union Nationale" 272. De data 
aceasta se pare că lucrurile au mers bine. Ce n'est pas une 
de ces entreprises p atronnees par Mr. Ch. Hirsch ! 115). , Pe 
de altă parte, mai degrabă sînt mult mai afectat de plecarea 
lui Cacadou a mea. Sper să nu fie chiar atît de apropiată . 
De altfel, am o anumită compensaţie prin faptul că prez.enţa 
mă tuşei Cacadou este o mare binefacere pentru J ennychen 
şi copm ei ; şi, apoi, nu trebuie să stai tot timpul anului la 
Londra ; Parisul este atît de aproape. - Apropo.  Lafargue 
a trimis la Petersburg continuarea articolului ? 273 (Nu ·ştiu 
ce s-a întîmplat cu prima parte trimisă .) Este foarte impor
tant să nu piardă un punct ca Petersburgul ; însemnătatea 
lui va creşte pe zi ce trece ! De asemenea, şi funcţia de co-
respondent la Petersburg ! 

· · 
A doua întrerupere : Este 1 o'clock p .m .  116) şi am pro

mis c.:a, împreună cu d-na Casthelaz, son fils 117) şi o altă 
colocatară a noastră, d-na Claude (din Neufchâtel), să vizi
tăm „Jardin du Hamrna" ou „Jardin d'Essai" 118) .  Trebuie să 
ne înapoiem before dinner (6 o'clock p.m. 119)), după care mai 
tîrziu every effort at writing never as yet dared upon by 
me 120). Aşadar, pînă mîine, gata. Numai ca o contribuţie 

1 1 1) - prea-învăţaţii. - Nota trad. 
m)- o bătaie în u.şă ; intraţi. - Nota trad. 
113) - unul dintre spiritele care au grijă de noi. - Nota trad. 

m) - bravul gascon . (Nota trad.) (Paul Lafargue) . - Nota red. 
m) Nu este una din acele iniţiative patronate de d-1. Ch. Hirsch. 

- Nota trad. 
11") - ora 1 la amiază. - Nota trad. 
1 17j - fiul ei . - Nota trad. 
u�) „Grădina lui Ham.ma" sau „G1·<ldina experimentală". -

. ,Nota 
trad. 

rn) - înainte de cină (ora 6 seara). - Nota trad. 
1�") - nu m-am încumetat niciodatii să fac efortul de a seri�. -

Nota tracl. 
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to the useful knowledge of Cacadou I allow myself to re
mark, that on that very Hamma took place the landing of 
24 OOO soldiers under the commandment of Charles V 274, em
peror, (or Carlos I, according to the Spaniards) on 23 Oc
tober 1 541 ; 8 days later he had to ship the beaux restes de 
son armee detruite sur les vaisseaux echappees a la tempete 
du 26 , et rallies a grand'peine par Daria, a Matifou. Ce 
dernier lieu ou finit la baie d'Alger c.a.d. - le cap Mati
fou - opposite, on the east, to Algiers, is to be espied, par 
des bonnes lunettes, by myself from Hotel Victorias gallery. 

Vendredi, 1 4  aprilie 

I commence this letter at the moment when I have a 
few lines to be added to the foregoing, that is to say at about 
1 o'clock p.m. The day ended yesterday as fine as that of the 
12t.kl . Both the evenings 12 and 13 (about 8 hours p.m.) were 
warm - quite exceptional this - but cool (relatively) ar 
the same time, hence really delightful. This morning the 
warmth a little more „heavy", and just since two hours the 
wind blows violently, probably the „orage" predicted yester
·day from 14-15. 

Yesterday at 1 o'clock p.m. we went down to Inferior 
Mustapha whence the tram brought us to Jardin Hamma or 
J ardin d' Essai, the which used for „Promenade Publique" 
with occasional military music, as „pepiniere" for the pro
·duction and diffusion of the indigenous vegetables, at last 
for the purpose of scientific botanical experiments and as a 
garden of „acclimatation". This all encloses a very large 
ground, part of which is mountainous, the other belonging 
to the plain. In order to see more minutely, you would want 
.at l east a whole day, and beside being somebody with you 
a connaisseur, f.i. like M. Fermes friend and old Fourieriste, 
M. Du rando, prof essor of botanics, who is the leader of a 
·section of the „Club Alpin Frarn;ais" on ils regular Sunday 
excUrf:iions. (I very much regretted that my bodily circums
tances and the Dr. Stephanns strict prohibition till now did 
!l1ot yet allow me to share in these excursion.'>, having 3 times 
invHed thereto.) 

. Well, before entering the „Jardin d'Essai" we took 
-coffee, of course in the frce air, a Mauresque „cafe". The 
Maure prepared it excellently, we were on a bank. On a 
rough table, in inclined positions, their legs c�ossed, half 
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a dozen Maure visitors ( . . .  ] 121) were delighted in their small 
„cafetieres", (everyone gets one of his own) and together 
playing at cards (a conquest this on them of civilisation) . 
Mast striking this spectacle : Some these Maures were dress
ed pretentiously, even richly, others in, for once I dare call 
it blouses, sometime of white woollen appearance, now in 
rags and tatters - but in the eyes of a true Musulman such 
accidents, good or bad luck, do nat distinguish Mahomets 
children. Absolute equality in their social intercourse, nat 
affected ; on the contrary, only when demoralized, they 
become aware of it ; as to the hatred against Christians and 
the hope of an ultimate victory over these jnfidels, their po
liticians justly consider this same feeling and practice of 
absolute equality (nat of wealth or position but of persona
lity) a guarantee of keeping up the one, of nat giving up the 
latter. (Totuşi, without a revolutionary movement se duce 
totul dracului.) 

In regard to the plain part of the Jardin d' Essai I re
mark only : It is cut by three great longitudinal „allees" of 
a wonderful beauty ; opposite to the principal entry is the 
"allee" of the platenes ; then the „allee des palmiers" ended 
by an oasis of immense 72 „palmiers", limited by the railway 
and the sea, at last the „aJ.lee" of the magnolia and a sort 
of figues (ficus roxburghi). These three great „allees" are 
themselves cut by many others crossing them, such as the 
long „allee des bambous" astonishing, the „allee" of „pal
miers a chanvre", the „dragoniers", the „eucalyptus" (blue
gum of Tasmania) etc. (the latter are of an extraordinary 
quick vegetation). 

Of course, these sorts of allees 122) nu pot exista în gră
dinile botanice din Europa. 

121) In manuscris, un cuvint indescifrabil. - Nota red. 122) - la cunoştinţele lui Cacadou irni permit să adaug ca m 
această "Hamrna" a avut loc la 23 octombrie 1541 debarcarea a 
24 OOO de soldaţi sub comanda împăratului Carol al V-lea :m (sau 
Carlos I, cum îl numesc spaniolii) ; după o săptămînă, el a fost ne
voit să-şi îmbarce strălucitele rămăşiţe ale armatei sale zdrobite pe 
vasele care scăpaseră din furtuna de pe 26 şi pe care, cu mare 
greutate, le-a adunat Doria la Matifou. Acest loc, capătul golfului 
Algerului, respectiv caţiul Matifou, este situat în faţa Algerului, spre 
est şi, cu un binoclu bun, îl pot vedea din galeria Hotelului Victoria. 

Vineri, 14 apriîie 

Incep această scrisoare în momentul în care scrisorii precedente 
i-aş mai putea adăuga citeva rinduri, adică pe la ora 1 p.m. Ziua 
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Pe un mare teren circular, împrejmuit cu platani, după
masă a cîntat muzica militară ; subofiţerul, dirijorul orches
trei, era într-o uniformă franceză obişnuită ; în schimb, mu
zicanţii (soldaţi de rînd) erau în şalvari roşii largi (croială 
orientală), cu ghete înalte de postav alb şnuruite pînă la şal
vari, pe cap cu fes roşu. 

Dintre arborii grădinii nu amintesc (deşi şi ei mi-au 
delectat nasul) de portocali, lămîi, nici de migdali, măs
lini etc. ; nu pomenesc nici de cactuşi şi aloe, care (ca şi măs
linii şi migdalii sălbatici) cresc sălbatic în tufişurile de lingă 
reşedinţa noastră. 

de ieri s-a încheiat tot atît de minunat ca şi cea din 12. A.mîndouă 
seriie, din 12 şi din 13, au fost (pe la ora 8) calde - ceea ce este 
absolut extraordinar -, dar (relativ) răcoroase totodată, deci cu 
adevărat minunate. Azi-dimineaţă, căldura a fost ceva mai „apăsă
toare", iar de vreo două ore suflă un vînt puternic, probabil că se 
va porni furtuna prevăzută ieri pentru zilele de 14-15. - Ieri la 
ora 1 p.m. am coborît spre Mustafa de jos, de unde tramvaiul ne-a 
dus la "Grădina Hamma" sau „Grădina experimentală", care ser
veşte drept "promenadă pentru public", uneori cu muzică militară, 
drept „pepinieră" pentru producerea şi răspîndirea soiurilor de le
l!Ume locale, in sfîrşit, pentru experienţe cu caracter ştiinţific-botanic 
şi ca grădină botanică. Toate acestea se întind pe o suprafaţă foarte 
mare, parte muntoasă, parte şes. Ca să vezi totul în amănunţime ar 
fi fost nevoie de cel puţin o zi întreagă şi, în afară de aceasta, ar 
fi trebuit să fii condus de un cunoscător, ca, de pildă, prietenul d-lui 
Ferme, bătrînul fourierist d-l Durando, profesor de botanică, con
ducătorul secţiei „Clubului alpin francez", in excursiile organizate cu 
regularitate duminica de club. (Am regretat foarte mult că starea 
sănătăţii mele şi interdicţia riguroasă dată de d-rul Stephann m-au 

împiedicat să iau parte la aceste excursii, la care am fost în trei 
rinduri iniv1tat.) - Ei, şi înainte de a intra in „Grădina experim�ntală'„ 
am luat o cafea - desigur, la aer curat -, o „cafe" maură. Maurul 
a făcut o cafea excelentă, iar noi am băut-o stînd pe cite un scăunel. 
In jurul unei mese grosolane, vreo şase clienţi mauri {„.], stînd aple
-::aţi, cu picioarele încrucişate, se delectau cu micile lor „cafetiere" 
<fiecare îşi avea propria lui cafetieră) şi jucau cărţi (o victorie ciş
tigată de civilizaţie asupra 10r). Spectacolul merita toată atenţia : 
unii dintre ei C?rau îmbrăcaţi �retenţios, ba chiar cu haine scumpe, 
alţii în nişte, ele data asta îndrăznesc să numesc, bluze, ceva care 
cindva a avut un aspect de lină albă, dar acum era numai cirpe şi 
zdrenţe ; in ochii unui adevărat musulman insă, asemenea accidente, 

cum sînt succesul sau insuccesul in viaţă, nu creează diferenţe intre 
fiii lui Mahomed. Nimic nu afectează egalitatea absolută în relatiile 
lor sociale, dimpotrivă, abia cînd sînt demoralizaţi devin conştienţi 
de acestea ; cit despre ura împotriva creştinilor şi speranţa lor în
tr-o victorie definitivă asupra acestor necredincioşi, politicienii lor 
privesc, pe nună dreptate, acest sentiment al egalităţii absolute şi 
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Oricît de mult m-a încîntat grădina, nu pot să nu ob
serv partea neplăcută a acestei excursi i ,  ca şi a altora de 
acest tip, şi anume inevitabilul praf de calcar ; cu toate că 
după-amiază, cînd m-am întors acasă, ca şi în timpul nopţii,  
m-am simţit bine, totuşi, m-a cam supărat tusea din pricina 
prafului iritant. 

Pe d-rul Stephann îl a';itept chiar şi astăzi, dar nu pot 
să amin expedierea acestor rînduri ; a')adar, despre vizita lui 
îi voi raporta m ai tîrziu lui Fred 123) . 

In încheiere, cum avea obiceiul să spună şvabul Mayer : 
-să ne situăm puţin pe un punct de vedere istoric mai înalt 124) . 
Arabii nomazi din zilele noastre (care, trebuie s-o spunem, 
în multe privinţe au decăzut foarte mult, dar şi-au păstrat 
şi multe calităţi remarcabile în lupta lor pentru existenţă) 
îşi amintesc că, înainte, ei au dat lumii mari filozofi, învă
ţaţi etc. şi că, de aceea, europenii îşi bat joc de ei, din cauza 
ignoranţei lor de acum. De aici şi următoarea scurtă isto
rioară arabă, caracteristică si cu tîlc : 

Pe un fluviu vijelios, un luntraş ţinea priponită o mica 
luntre. Un filozof se urcă în luntre si îi ceru luntrasului să-l 
ducă pe celălalt mal al fluviului. Avu loc următoru0l dialog : 
Filozoful : Luntraşule, cunoşti istoria ? 
Luntraşul : Nu ! 
Filozofu l : Atunci ai pierdut jumătate din viaţă ! 
Şi din nou : Filozoful : Ai studiat matematica ? 
Luntraşul : Nu ! 
Filozoful : Atunci ai pierdut mai mult de jumătate din viaţă. 

confirmarea l ui în practică (nu sub aspectul boga\iei sau al poziţiei 
sociale, ci al  individului) drept o gai·anţie că ura va fi intreţinut.l, 
iar speranţa nu va fi pierd ută. (Totufii, fără o mişca1·e revoluţionară 
se duce totul dracului.) - In legătură cu partea de cimpie a „Grădinii 
experimen tale'", voi nota doar ca este tii iată de trei mari „alei" lon
gitudinale de o uluitoare frumusc ie ; în faţa intrării pl"incipale se 
află „aleea" platanilor, apoi „aleea jmlmierilor", al cărei capăt ajun�e 
într-o oa7ă de 72 de „palmieri" uriaşi, mărgi ni ndu-se cu calea fe
rată şi cu marea ; în sfirşit, ,.aicea" maqnoliilor şi a unui soi ele 
smochin (ficus roxburghi). Aceste trei mari „alei" sînt traversate, la 
rindul lor, de multe altele, cu care se întretaie, cum sint lunga şi 
fascinanta „alee a bambuşilor", aleea „palmierilor fibroşi'", a ,.ar
bodlor dracena·'; a „eucalipţilor" (arbore albastru de cauciuc din 
Tasmania) etc. (aceştia din urmă cresc extraordinar de repede). - De
sigur, asemenea alei. - Nota trad. 

121) FriedI"ich Engels. - Nota red. 121) In manuscris, partea din frazl care urmează după două 
puncte e!:.te în dialect : „setze wir uns a bissel auf a hahere histo
risc!Je Standpunkt··. - Nota red. 
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Nici nu termină bine filozof ul de spus asta, că vîntul răs
turnă barca şi amîndoi, filozof şi luntraş, se văzură aruncaţi 
în apă ; şi deodată un strigăt : 
Luntraşul : Ştii să înoţi ? 
Filozoful : Nu ! 
Luntraşul : Atunci ţi-ai pierdut toată viaţa. 

Este o istorioară care îţi va inspira ceva simpatie pen
tru arabi. 

Multe sărutări şi salutări. 

(Best compliments to all) 125) .. 

72 

Old Nick 

Originalul în limbile germană, 
engleză si france7ă 

Tradus din l imbile
· 

germană, 
engleză şi franceză 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi..irich 

Londra, 17 aprilie 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
De îndată ce am aflat de la Lavrov că prefaţa 126) a apă

rut în ,,Narod[naia] Valea", l-am rugat 127) să-mi dea o copie 
a originalului, dar originalul se afla la Paris, în biroul lui ; 
intenţiona însă să scrie acolo. Apoi am căutat zadarnic ciorna 
la Marx. In cele din urmă, i-am cerut lui L[avrov] un şpalt 
cu traducerea rusă, pentru ca, în cel mai rău caz, să o re
traduc în limba germană ; mă temeam, şi aşa a şi fost, să 
nu fie făcută de vreun rus ales la întîmplare 267. Abia acum 
mi-a trimis L[avrov] copia originalului, pe care o anexez 
aici. De altfel, eu sînt vinovat de cele întîmplate. Mă gîn-

1!5) - (Cele mai calde urări tuturoi·). - Nota trad. 
ml K. Marx şi F. Engels. „Prefaţă la a doua ediţie rusă a 

«Manifestului Partidului Comunist„". - Nota red. 127) Vezi volumul de faţă, p.  297. - Nota red. 
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disem să vă trimit o carte poştală, dar îi aveam la mine în 
vizită pe Schorlemmer şi pe Adolf Beust, şi, cum am pe
trecut multă vreme în societatea d-nei Lafargue (soţul ei 128) 
se află la Paris) şi a lui Tussy Marx, am uitat de cartea 
poştală. Dar, pentru a vă convinge că bunăvoinţă am avut, 
vă trimit manuscrisul mai tîrziu. 

Vă felicit pentru atitudinea luată împotriva tîrîturii de 
Geiser 275. 

Privatim : M[arx] este de la 21 februarie la Alger, a ră
cit pe drum şi a ajuns acolo cu o recidivă a pleuritei, a ni
merit o vreme absolut mizerabilă, dar acum este aproape 
complet restabilit. Cit va mai rămîne acolo, nu se ştie. Cu 
vremea a avut categoric ghinion. 

Calde salu tări de la al dv., 

Publicat pentru prima oară 
in ,,Arhiv Marksa i Enghelsa", 
val. l, 1924 
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F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

Londra . 21 aprilie 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Vă trimit un extra'> din „Kălner Zeitung" referitor la 

„baronul Hirsch" 276. Este semnificativ faptul că ziarele bur
gheze găsesc necesar să înfiereze un asemenea sarlatan. In
tregul articol ar merita să fie reprodus ; dacă aţi 

'
avea spaţiu, 

ar ieşi un foileton strălucit, cu atît mai mult cu cit provine 
din „K[ălnische] Z[eitung]".  Dacă nu-l veţi reproduce inte
gral, vă rog să mi-l înapoiaţi după ce-l folosiţi. De aseme
nea, cînd veţi avea ocazia, vă rog să-mi înapoiaţi şi manu
scrisul prefeţei 129) . 

•�·) Paul Lafargue. - Nota red. 
m) K. Marx !)i F. Engels. „Prefaţă la a doua ediţie rusă a 

"Manifestu.lui Partidului ComunL<;t,.." (vezi volumul de faţă, p. 307-308. 
- Nota red.J 
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O explicaţie necesară : Mahmud Nedim Paşa ca şi 
Mahmud Damat Paşa (cumnatul sultanului 130)), este princi
palul agent plătit al ruşilor la Constantinopol. După ce ru
sul Poleakov, care căuta şi el să obţină concesiuni ale căilor 
ferate în Turcia, a văzut că nu le poate dobîndi (deoarece 
ru.şii nu puteau simultan să pregătească războiul împotriva 
Turciei şi să-i tragă pe sfoară pe turci), ruşii nu mai urmă
reau, fireşte, altceva decît să-i creeze austriacului Hirsch, 
singurul lor concurent şi, în plus, protejatul Austriei, con
diţii de aşa natură, încît Hirsch şi , împreună cu el, Austria 
să se facă uriţi în Turcia, iar turcii să nu se aleagă, totuşi, 
cu o reţea de căi ferate unică. De altfel, orice slăbire finan
ciară a Turcici avantaja Rusia, relativ vorbind. Aşadar, Ne
dim şi-a aranjat afacerea lui, Hirsch i-a plătit pentru ca 
acesta să-i vîndă lui Turcia, iar Rusia l-a mai plătit şi ea 
pentru ca el să vîndă, în general, Turcia. Diplomaţia rusă 
face afaceri în stil mare, nu cunoaşte invidiile meschine ale 
dugh€ngiului mărunt faţă de concurenţii săi, şi, de aceea, 
dacă nu are altă soluţie, poate acorda unui adversar cum ar 
fi Austria un avantaj aparent sau vremelnic, pe care apoi 
îl va folosi în propriul ei interes. 

Calde salutări dv. şi lui Kautsky. 

Al dv., 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. .I, 1924 

Originalul în limba germană 
Tradus din l imba germană 

74 

Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil 

[Alger] 28 aprilie 82" 

Draga mea copilă, 
Numai două rînduri : sînt de părere că doar sedcrea la 

mare îi poate ajuta bietului Harry. Va trebui -
'
dacă este-

1'°) Abdul Harnici al I I-lea. - Nota red. 



310 K, Marx şi F. Engels 

posibil - să�l trimiţi în Normandia atît pe el, cît şi pe 
fraţii lui, fără a mai pierde nici o clipă. E o copilărie să-ţi 
închipui c-aş putea să mă întorc în Anglia fără să te văd 
mai întii pe tine şi pe nepoţii mei, indiferent dac-aţi fi în 
Normandia, la Paris sau în altă parte. 

In ce priveşte sănătatea mea, continuă să se îmbunătă
ţească, altminteri d-rul Stephann nu mi-ar fi pennis să pă
răsesc „Africa". Cred că două săpiămîni vor fi suficiente ca 
etapă de ,,tranziţie" pe Riviera. 

Cele mai calde urări, copilă dragă. 

Old Nick 

Publicat pentru prima oară 
în „Nacealo" nr. 5, 1899 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

75 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 3 mai 1 882 

Dragă domnule Bernstein, 
N-aţi putea să-mi mai trimiteţi cîteva copii sau cîteva 

€xemplare din numărul respectiv al ziarului în care a apărut 
articolul despre crestinismul primitiv 131) ? Mie mi-ar prinde 
foarte bine şi ar fi 

'
şi în interesul propagandei ; le-aş trimite 

unor oameni care altminteri nu văd „S[ozialdemokrat)" .  
3-4 exemplare sînt suficiente. 

Anexez o notă 132) "interesantă ca dovadă a ritmului co
losal în care are loc concentrarea capitalurilor în America. 
United States Bonds sînt obligaţii ale împrumuturilor de stat 
ale Statelor pnite. N.Y.C. şi H.R. Stock sînt acţiuni ale so--

1 3 1 )  F'. Engels. „Bruno Bauer şi creştinismul .primitiv-"-, (vezi 
K. Map: şi F.. Engek Opţ!.re„ vol. 19, Şucureşti, .ţ:<litura. politică, 1964, p. 316-325. -· Nota trad.). - Nota red. 

' · 

13.l) F: Engels: „Despre concentrarea capitalului în Statele Urtite" 
.(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 326-328. - Nota trqd.). :- Nota red. , . 
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cietăţilor de căi ferate N[ ew]-Y[ ork]-C[entral] '"ii H[ udson]
R[iver] ; real estate = proprietate funciară. 

Valoarea unui dolar este ceva mai mare de 4 mărci, ca 
să rotunjim = 4 mărci = !l franci. 

Sînt foarte bucuros cînd văd că pretutindeni oamenii 
sprijină „S[ozialdemokrat]L' împotriva scîncetelor unor papă
lapte. 

Scrisoarea lui Darwin, extrem ele amabilă, era, bineînţe
les, adresată lui Marx 277 . Vă previn însă în privinţa unui ar
ticol al lui Lafargue, apărut în „Citoyen11 din 28 aprilie, 
despre „La selection clarwinienne et Ies classes regnantes11 : 
el a descoperit acolo, spre sfîrşit, un nou amfiox care te face 
să te prăpădeşti de rîs. L[afargue] e la Paris, i-am scris chiar 
acum şi mi-am bătut cumplit joc de amphio\:us Lafargii al 
lui .  

Calde salutari. 

Al dv., 
P. E. 

Să nu vă lăsaţi induşi în eroare ele Asociaţia 152 de aici 
în privinţa Federaţiei democratice 193. Deocamdată, aceasta nu 
prezintă nici o importanţă. 1n fruntea ei se află un candidat 
parlamentar ambiţios pe nume Hyndman, fost conservator ; 
re�şeşte să convoace un miting mare numai dacă apelează 
la irlandezi, în scopuri specific irlandeze, lui revenlnclu-i un 
rol de mina a treia, altminteri irlandezilor nici nu le-ar păsa 
de el. 

Gladstonc s-a compromis groaznic ; întreaga lui politică 
irlandeză a eşuat, iar pe Forster şi pe lordul guvernator al 
Irlandei, Cowper Temple (fiul vitreg al lui Palmerston}, a 
fost nevoit să-i abandoneze, spunînd pater, peccavi 133) : mem
brii irlandezi ai parlamentului 13'1) au fost puşi în libertate, 
legile excepţionale n-au fost prelungite, arenzile neplătite 
ale ţăranilor au fost parte anulate, parte preluate de stat 
contra unor rate ele amortizare convenabile 278 . Pe de altă 
parte, toryi au ajuns acum atit de departe, incit vor să sal
veze ce se mai poate salva : înainte ca pămîntul �ă fie luat 
de ţărani, aceştia să achite arenzile, după modelul prusian, 
cu ajutorul statului, pentru ca proprietarii pămînturilor să 
se aleagă, . totuşi, cu ceva ! Realmente irlandezii îl fac pe 

m) - tată, am pădituit. - Nota trad. 
1:i.i) Parncll, Davitt, Dillon, O'Kelly. - Nota red. 
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molaticul John Bull să se mişte mai repede. Iată consecinţa 
împuşcăturilor 279 ! 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

76 

Originalul i n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Marx către Laura Lafargue 

la Londra 

Draga mea Cacadou, 

6 mai 1882 
Hotel de Russie, Monte Carlo 

Sînt abia cîteva ore de cînd am sosit aici, la Monte 
Carlo 45. Mă îndoiesc chiar că voi avea suficient timp să-i 
scriu lui Engels scrisoarea pe care i-am şi anunţat-o (în 
orice caz, o va primi doar cu o zi întîrziere). 

Deocamdată am de rezolvat diverse treburi mărunte. 
Trimit alăturat o fotografie pentru tine şi una pentru Fred 135) ; 
nici o artă nu-l poate face pe om să arate mai rău. 

77 

Old Nick 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Marx către J enny Longuet 

la Argenteuil 

Dragă J ennychen1 

Monte Carlo, 8 mai 82 
Hotel de Russie, Monte Carlo 

Monte Carlo, de unde îţi trimit aceste rînduri, este una 
dintre cele trei localităţi (situate una lingă alta) a căror treime 

135) Friedrich Engels. - Nota red. 
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formează statul „Monaco" (acestea sînt : Monaco, Condamine 
şi Monte Carlo). Poziţia este minunată, clima mai bună decît 
la Nisa şi chiar decît la Mentone. 

Bineînţeles, am fost de o consecvenţă comică, importînd 
în aceste locuri primele două zile ploioase (din ianuarie în
coace) ; s-ar părea că ploaia n-a aşteptat decît să vin eu de la 
Alger. Dar, altminteri, am găsit o vreme minunată. 

Asa cum stii din ultima mea scrisoare, am scăpat de 
pleurită ; catarul bronhial nu poate dispărea decît cu timpul. 
De altfel, în curînd aerul va fi pretutindeni uscat şi cald (oa
menii se tem, dimpotrivă, de lipsă de apă) ; acţiunea soarelui 
va fi deosebit de intensă, întrucît este presărat cu pete mari. 
lntr-un cuvînt, în curînd, pretutindeni vremea îmi e prielnică. 

Cum încă nu e stabilit cît timp rămîn aici, aş vrea să fiu 
anunţat imediat de la Paris unde vă pot găsi ; cel mai bine 
ar fi să mi se telegrafieze aici, căci o telegramă de 3-4 cu
vinte mă poate informa suficient. 

Multe sărutări copiilor. 

Publicat pentru prima oară 
in „Nacealo" nr. 5, 1899 

78 

Al tău, 
Old Mohr 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 10 mai 136) 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Profit de o perturbare a programului de după-amiază pen

tru a vă scrie. ln ceea ce priveşte fecioara Maria-Isis, acesta 

136) In manuscris, data - 10 martie - este în mod evident 
greşită, intrucît, în această scrisoare, Engels răspunde unor între
bări puse de Eduard Bernstein într-o scrisoare din 4 mai 1882. Cu 
contribuţia prof. dr. Helmut Hirsch de la Institutul internaţional de 
istorie socială din Amsterdam, s-a stabilit că data reală a scrisorii 
este : 10 mai 1882. - Nota red. 



:n .i K. Marx şi F. Engels 

este un amănunt de care nu mă pot ocupa, chiar şi pentru 
faptul că nu am &uficient spaţiu 260. Cultul Mariei, ca şi cultul 
tuturor sfinţilor, aparţine unei perioade mult mai tîrzii decît 
cea cercetată de mine (o perioadă în care, în persoana sfinţilor, 
calculele popilor au redat ţărănimii politeiste numeroşii ei zei 
ocrotitori) şi, în sfîrşit, această deducţie ar mai trebui do
vedită istoriceşte ; or, pentru asta e nevoie de un studiu spe
cial. La fel şi în privinţa nimbului şi a clarului de lună. De 
altfel, la Roma, în timpul imperiului, cultul lui Isis constituia 
o parte din religia de stat. 

Bimetalismul. Principalul este ca noi - îndeosebi după 
înfiorătoarele lăudăroşenii ale multor „conducători" cu pri
vire la superioritatea partidului nostru faţă de burghezie în 
problemele economice, superioritate pentru care aceşti domni 
nu au absolut nici o vină - să evităm dez\·ăluirea punctelor 
vulnerabile în domeniul economic, aşa cum fac fără nici o 
jenă aceeaşi domni, crezînd că în felul acesta ar putea lin
guşi o anumită categorie de muncitori, ar put€a obţine o vic
torie în alegeri sau vreun alt avantaj. Pentru că în Saxonîa 
se extrage argint, se consideră admisibilă escrocheria cu sis
temul dublului etalon ! Pentru a cîştiga cîţiva alegători, parti
dul nostru să se compromită pe viaţă într-un domeniu care 
ar trebui să constituie punctul lui de rezistenţă ! 

Dar ăştia sînt domnii noştri literaţi . Intocmai ca cei 
burghezi, ei cred că au privilegiul -de a nu studia nimic şi 
de a emite păreri în orice problemă. Ei ne-au încropit o lite
ratură care cu greu şi-ar- găsi egalul în ceea ce priveşte igno
ranţa economică, utopismul proaspăt plămădit şi aroganţa ; 
interzicînd-o, Bismarck ne-a făcut un mare serviciu. 

1n ceea ce priveşte sistemul dublului etalon, în momen
tul de faţă nu este atît vorba despre dublul etalon în gene
ral, cit despre dublul etalon în special, cînd raportul dintre 

1 aur şi argint este 1 52 : 1 .  Aici deci trebuie f<lcută deo-

sebirea. 
Sistemul dublului etalon devine din zi în zi tot mai pu

ţin posibil, deoarece raportul de valoare dintre aur şi argint, 
care înainte cel puţin era aproape constant şi se schimba 
doar foarte încet, este expus acum unor puternice os.cilaţii 
zilnice, şi anume în primul ,rînd în direcţia scăderii valorii 
argintului, ca urmare a colosalei lui producţii, în special în 
Ameriea ele Nord . Secătuirea zăcămintelor de aur este v 
născocire a magnaţilor argintului .  Dar, oricare ar fi eauza 
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schimbării valorii argintului, faptul rămîne şi aceasta tre
buie să avem noi în primul rînd în vedere. In timp ce ar
gintul îşi pierde din zi în zi tot mai mult capacitatea de a 
servi' drept măsură a valorii, aurul şi-o menţine. 

Raportul de valoare dintre cele două metale este acum 
1 . 

1 7  : 1 .  Posesorii de argint vor însă să impună din nou 2 

lu�i i  vechiul raport, de 1 5  _..!_ : 1 ,  şi acest lucru este tot atît 
2 

de imposibil pe cît este să menţii pe lungă durată şi pretu
tindeni preţul firelor şi al pînzei lucrate la maşină la preţul 
firelor şi al pînzei lucrate manual. Baterea monedei nu de
termină valoarea monedei ; ea garantează celui care o pri
meşte doar cantitatea şi conţinutul, dar nu poate niciodată 
să transfere asupra a 15 1 uncii de argint valoarea a 17  

1 
2 2 

pfunzi. 
Toate acestea au fost expuse în „Capitalul", capitolul 

despre bani (capitolul al III-lea, p. 72-120) 261, atît de lim
pede şi exhaustiv, încît n-a mai rămas nimic de adăugat. 
Ca material în legătură cu problema fluctuaţiilor mai recente 
vezi Soetbeer : „Edelmetall - Produktion und Werthve.r
haltnis etc." (Gotha, Perthes 1879.) S[oetbeer] este o au
toritate în materie şi părintele reformei monetare din Ger
mania ; el a preconizat „marca" de 1 3 taler încă înainte 
de 1840. 

Aşadar, dacă s-ar bate monede de argint pentru care 
1 5  _!_ uncii de argint ar echivala cu 1 uncie de aur, ele s-ar 

2 
scurge înapoi în vistieria statului, în1.rucît toată lumea ar 
căuta să se descotorosească de ele. Această experienţă au 
făcut-o Statele Unite cu dolarul lor de argint bătut la vechiul 
conţinut al argintului, dar care valorează doar 90 de cenţi 
şi -la fel Bismarck, cînd a vrut să repună forţat în circulaţie 
talerii de argint ce fuseseră înlocuiţi cu aur. 

Domnul preşedinte al băncii, Dechend, îşi închipuie că, 
recl,lrgînd la sistemul dublului etalon, va putea achita dato
riile Germaniei în străinătate în argint depreciat în loc de 
aur cu valoare deplină, evitînd, astfel, orice .criză de aur, 
ceea ce ar fi foarte comod pentru Banca Reichului, cu con
diţia să se şi realizeze. De aici nu rezultă însă decît că 
d-l D[echend] dovedeşte singur că este complet inapt pentru 
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funcţia de pre')edinte al băncii şi că locul lui ar fi mai degrabă 
într-o bancă de elev decît la Banca naţională germană. 

Iuncherul prusian ar fi şi el, desigur, fericit dacă şi-ar 
putea achita datoriile ipotecare, contractate în argint la 

cursul de 15 � : 1, precum şi dobînzile aferente la cursul 

actual de 17  � : 1 .  Şi, cum această operaţie s-ar desfăşura în 

ţară, o asemenea înşelare a creditorilor de către debitori ar 
fi, fără îndoială, realizabilă dacă nobiiimea ar găsi oameni 

I 
care să-i împrumute argint la 17 : 1 pentru care să plă-

2 

tească la 1 5  1 : 1 .  Căci propriile ei fonduri nu-i permit să-şi 
' 

achite datoriile. Ea ar trebui să împrumute argint tot la 
1 5  1 şi astfel totul ar rămîne c:a înainte. 

2 
In ceea ce priveşte producţia de argint a Germaniei, ob

ţinerea acestuia din minereu german are din an în an o pon
dere tot mai mică în comparaţie cu obţinerea lui (în Renania) 
din minereu sud-american. 1n 1 876, producţia totală de ar
gint a Germaniei a fost de aproximativ 280 OOO de uncii, din 
care 58 OOO de uncii proveneau din minereu sud-american, 
iar de atunci această cotă a crescut şi mai mult. 

Este cit se poate de limpede că reducerea argintului la 
rolul de monedă divizionară îi va scădea şi mai mult valoa
rea ; folosirc>a argintului în alte scopuri este neînsemnată în 
comparaţie cu folosirea lui în calitate de bani şi faptul că 
demonetizarea va arunca pe piaţă o cantitate mai mare de 
argint nu va face ca valoarea lui să crească mai repede. 

Că Anglia ar putea introduce vreodată sistemul dublu
lui etalon, la aşa ceva nici nu ne putem gîndi. Nici o ţară 
care are etalonul aur nu poate introduce acum, pe durată mai 
lungă, dublul etalon. Dublul etalon general este, în orice 
caz, în general imposibil. Chiar dacă toţi oamenii ar cădea 

de acord ca argintul să fie cotat astăzi din nou 1 5  _.!._ : 1, n-ar 
2 

putea influenţa în nici un fel faptul că el nu valorează decît 
I 1 7  f : 1 , şi împotriva acestui lucru nu se poate face nimic. 

La fel de bine s-ar putea lua hotărîrea ca 2 X 2 să facă 5. 
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Bamberger ne-a făcut mari servicii în primii noştri ani 
de exil, era un om foarte de treabă şi plin de solicitudine, 
secretar al lui Karl von Braunschweig. După aceea, nu l-am 
mai văzut. 

Calde salutări . 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghel<;a", 
voi. I ,  1924 

79 

Al dv. ,  
F. E. 

Ori !{inalul în limba germană 
Tradus din li mba gC'rmană 

Engels către August Bebel 21'o 

la Leipzig 

Londra, 16 mai 1882 

Dragă Bebel, 
Mă pregătesc de mult să-ţi scriu, mai ales că nu ştiu 

dacă M[arx] ţi-a răspuns la ultima scrisoare. El mi-a pro
mis-o în mai multe rînduri, dar tu ştii cum se întîmplă cînd 
omul este bolnav. Prin urmare, astăzi ajung, în sfîrşit, s-o fac. 

M{arx] a plecat mai întîi în insula Wight 17, dar acolo 
a dat peste o vreme rece şi umedă. Apoi, prin Paris, a ple
cat la Alger. Pe drum a răcit din nou, iar la Alger a găsit 
iarăşi frig, umezeală şi, mai tîrziu, variaţii bruşte de tempe
ratură. Răceala s-a transformat din nou în pleurită (pleure
zie), nu atît de gravă cum a fost prima de aici, dar de durată. 
Acum, Marx este complet restabilit şi a scăpat de căldurile 
africane, care în cele din urmă au venit, fugind la Monte 
Carlo, cazinoul prinţului de Monaco 137). De acolo, de îndată 
ce vara se va instala cu adevărat, va pleca împreună cu 
d-na Longuet ş i  copiii pe coasta normandă şi nu cred că se 
va întoarce înainte de începutul lui iulie. Acum nu se mai 
pune problema decît să scape definitiv de o tuse veche şi, 
probabil, va reuşi. La Alger s-a fotografiat şi arată din nou 
destul de bine. 

E o mare nenorocire că în alegeri, care, în general, s-au 
desfăşurat într-un mod atît de strălucit, tocmai tu ai fost 
învins 217. Avînd în vedere numeroasele elemente noi şi, în 

137) Card al I I I-lca. - Nota red. 
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parte, nesigure care au fost alese, tu erai de două ori necesar. 
Se pare că chiar de la început s-au făcut unele greşeli supă
rătoare, dar acum lucrurile au început să meargă parcă mai 
bine. De aceea, cu atît mai mult m-a bucurat (şi pe M[arxl 
nu mai puţin) atitudinea curajoasă a lui „S[ozialdemokrat]",  
care nu s-a sfiit să se ridice cu hotărîre împotriva tînguirilor 
şi laşităţii lui Breuel & Co., chiar dacă aceştia aveau de par
tea lor deputaţi ca Blas şi Geiser 2s1. Şi la noi s-au făcut tato
nări ; Viereck mi-a trimis o scrisoare plină de lamentări în 
legătură cu gazeta, la care am răspuns comunicîndu-i, cu toată 
prietenia, dar cît se poate de categoric, care-mi &înt inten
ţiile ; de atunci n-am mai auzit nimic de el. Hepner a fost 
şi el pe aici în trecere, „cu inima bolnavă, cu punga goală" 138), 
şi s-a văicărit îngrozitor ; a scris o broşurică 139) jalnică, din 
care mi-am dat seama cît de mult a decăzut moraliceste. Ceea 
ce-i supără cel mai rău este că „S[ozialdemokrat]" 

'
nu ţine 

seama de legile existente în Germania şi că, din pricina con
ţinutului gazetei, judecătorii germani ii acuză de lezmajestate, 
înaltă trădare etc. pe cei care o difuzează. Dar, atît din ziar, 
cît şi din relatările despre procesele oamenilor noştri, reiese 
clar că porcii de judecători găsesc întotdeauna un pretext pen
tru a-i condamna, indiferent ce ar scrie ziarul. Să scoţi o 
gazetă în care judecătorii să nu aibă de ce să se lege - iată 
o artă care n-a fost încă descoperită. In plus, domnii ăştia uită 
că, dacă am avea un organ de presă atît de nevolnic cum îl 
doresc ei, oamenii noştri ne-ar părăsi cu duiumul şi ar trece 
în tabăra lui Mast. De altfel, îl voi sfătui, totuşi, pe Bern
stein 140) - pe care noi, ce-i drept, l-am sprijinit din punct 
de vedere moral cît s-a putut, să-şi mai tempereze puţin tonul 
de indignare virtuoasă, recurgînd la ironie şi sarcasm, �ăci 
tonul acesta devine plictisitor, sau trebuie dus pînă la extrem 
şi atunci devine ridicol. 

Alaltăieri a fost pe la mine Singer, de la care am aflat 
că adresa conspirativă este încă bună, lucru de care, fiindcă 
n-am mai folosit-o de mult, nu eram prea sigur. Pe Singer 
altceva îl frămîntă. Face parte din categoria celor care în orice 
etatizare văd o măsură pe jumătate socialistă, sau măcar o 
măsură pregătitoare şi, de aceea, visează în secret la taxe 
vamale protecţioniste, monopolul tutunului, etatizarea căilor 
ferate etc. Toate acestea sînt gogoşi, moştenire a luptei uni-

m) Goethe. „Der Schatzgrăber" (parafrazat). - Nota red. 139) Ve1i volumul de faţă, p. 2Gl. - Nota red. 140) VeL'i yolumul de faţă, p. 336-337. - Nota red. 
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laterale exagerate împotriva manchesterianismului 195, luptă 
care-şi găseşte u neori adepţi, mai ales în rîndurile elementelor 
burgheze şi cu studii care ni se alătură, pent�u că îi_ avanta
jează în disputele din mediul lor burghez �1 „cultivat'' 141) .  
După cum spunea Singer, voi aţi dezbătut nu de mult pro
blema aceasta la  Berlin, şi ,  din fericire, majoritatea a fost 
contra lui . Asemenea considerente mărunte nu trebuie să ne 
compromită nici din punct de vedere polilic, nici din punct 
de vedere economic. Am încercat să-i explic. 1 .  Taxele vamale 
protecţioniste sint, după părerea noastră, total neindicate la 
noi în Germania (în America, în schimb, nu), întrucît indus
tria noastră s-a dezvoltat în condiţiile comerţului liber şi poate 
exporta. Or, această capacitate de a exporta reclamă catego
ric concurenţa semifabricatelor din străinătate pe piaţa in
ternă ; că o industrie siderurgică care produce de patru ori 
mai mult decît cere piaţa internă, aplică taxele vamale pro
tecţioniste numai împotriva pieţei interne şi, dimpotrivă, după 
cum o dovedesc faptele, în străinătate vinde l a  preţuri deri
zorii ; 2. că monopolul tutunului constituie o etatizare atît de 
neînsemnată, încit nu se poate folosi nici măcar drept exemplu 
într-o dezbatere, că, de altfel, puţin îmi pasă dacă Bismarck 
o realizează sau nu, deoarece şi într-un caz şi în celălalt, în 
ultimă instanţă, nu poate fi  decît în folosul nostru ; 3 .  că eta
tizarea căilor ferate îi avantajează numai pe acţionari, care-şi 
vînd acţiunile peste valoare, nu însă şi pe noi, care cu cele 
cîteva companii mari o vom scoate la capăt tot atît de repede 
ca şi cu statul dacă va  fi în  mîinile noastre ; că societăţile pe 
acţiuni au şi dovedit cît de inutil este burghezul ca atare, în
trucit întreaga conducere este efectuată de funcţionari sala
riaţi, iar în această privinţă, etatizarea nu aduce nici o dovadă 
în plus. Singer şi-a vîrît însă prea adînc în cap etatizarea asta 
şi a fost ele acord cu mine numai asupra faptului că, din punct 
de vedere politic, poziţia voastră rezervată a fost singura 
justă. 

Se închide poşta. Calde salutări ţie şi lui Liebknecht. 

Publicat pen�1·u µrima oară 
în întregime in 
„ Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 19u2 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în l imba germană 
Tradus d in l imba germană 

14!) ln nri � in al , ironic, în dialect : „jebildctcn" (pentru „gc
bildct"J. - Not a reci. 
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80 

Marx către fiica sa Eleanor 

Draga mea copilă, 

la Londra 142) 

21 mai 82, Hâtel de Russie 
Monte Carlo (Monaco) 

Cum datoriile mele faţă de tine sînt cele mai vechi, in
tenţionam, de fapt, ca astăzi (duminică) să-ţi scriu o scrisoare 
lungă, dar l'homme propose, mais le thermometre dispose. Il 
y a aujourd'hui un jour parfaitement beau, mais exception
nel ; dane je veux l'exploiter en air libre, au lieu „d'ecrire", 
et de ne pas ecrire le soir. C'est convenu avec mes conseillers 
de sante 143). - înainte de a mă despărţi de amicul Ferme, 
i-am spus : De îndată ce voi debarca pe coasta de sud a Fran
ţei, vremea se va schimba. Şi, într-adevăr - un asemenea 
om „fatal" sint eu şi chiar mă mîndresc cu această calitate 
a mea -, în parte profeţia mi s-a şi împlinit. De la începutul 
lui ianuarie, Riviera s-a bucurat de o vreme de vară, mai ar
zătoare ca oricind, numai unii, care au întotdeauna cite ceva 
de criticat, se plîngeau că plouă prea puţin. La 4 mai, cind 
am sosit la Marsilia, a început să plouă ; şi plouă aşa uneori 
toată ziua, de cele mai multe ori însă cite o jumătate de zi, 
şi mai întotdeauna în timpul nopţii ; o scădere generală a 
temperaturii ; [din cind în cind] 144) vînt rece ; vremea e me
reu capricioasă, schimbătoare ; atmosfera - chiar dacă nu 
prea des - este extrem de saturată cu vapori de apă. Cu 
toate acestea, vremea este relativ frumoasă şi caldă, nu însă 
atît de uscată şi de stabilă cum ar fi nevoie acum pentru plă
mînii mei. Numai că nici în Italia, nici în altă parte, vremea 
nu este mai bună în momentul de faţă ; Cannes, Monte Carlo 
şi Mentone sînt toate trei cele mai sănătoase localităţi, cu 

142) Scri soarea a fost scrisă pe o carte poştal<i. - Nota red. 
143) - omul propune şi termometrul dispune. Astăzi e o zi de 

o frumuseţe dcsăvîrşită, dar este o excepţie ; de aceea vreau s-o 
Pxploatez în aer liber, în loc „să scriu", iar seara nu scriu, după cum 
am convenit cu consilierii mei medicali. - Nota trad. 

144) In manuscris, greu de descifrat. - Nota red. 
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temperatură mai constantă şi ,  în medie, mai caldă decît Nisa, 
Roma şi Neapole. 

Al tău, 
Old Nick 

[Scris de Marx pe verso-ul cr1rţii poştale] 

Miss Marx, 4 1 ,  Maitland Park Road, Maitland 
Park, London (N.W.), Angleterre 

Public at pentru prima oară 
in „ Vomstyui uşcii materiali st'" 
nr. IV, 1 925 

8 1  

Originalul î n  limbiie engleză 
şi franc�ză 

Tradus din limbile franceză 
şi germană 

Marx către Jenny Longuet 

la Argenteuil l45) 

Draga mea copilă, 

Hâtel de Russie, Monte Carlo, 
26 mai 82 

Sînt întotdeauna fericit cînd primesc o veste de la tine, 
deşi, în acelaşi timp, regret că Old Nick al tău îţi răpeşte 
ore de somn. 

Sănătatea mea se ameliorează o dată cu vremea. S-ar pu
tea ca la începutul lui iunie să plec la Cannes şi să rămîn 
acolo vreo săptămînă. Totul depinde de sfatul medicului şi 
de cum va debuta vara în iunie. 

Ziarul 146) lui L[afargue] (mă refer la cel al omului din 
Cuba) a făcut greşeli mari, mai mult din neştiinţă şi din do
rinţa copilărească „de a merge cît mai departe cu putinţă·· . 

In ceea ce priveşte .. Bataille", pînă acum n-am găsit în 
el nimic strălucit. E drept că nu mă pot pronunţa decît în 
privinţa primelor patru numere, dar îmi voi face timp să-l 
citesc ! 

145) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
146) Este vorba de ziarul „L'E:galitc". - Nota red. 
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Sînt cu inima alături de tine şi de copii. Mi-e dor de ei. 
Dar, după o serie întreagă de experienţe „medicale" cum nu 
se poate mai neplăcute, nu mă voi pripi . Oricum, sper ca în 
curînd să fiu împreună cu voi. 

Al tău, 
Old Nick 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Madame Charles Longuet, 1 1 , Boulevard Thiers, Argenteuil, 
pres Paris 

Publicat pentru prima oară 
in „Nacealo" nr. 5, 1899 

82 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

l\'Tarx către fiica sa Eleanor 

la Londra 

Dragă Tussychen, 

Hâtel de Russie, Monte Carlo, 
28 mai 82 

Scrisoarea lui Bebel nu se afla mc1 în scrisoarea lui 
Engels, nici în cea pe care am primit-o ieri seara de la tine. 
Probabil că din nebăgare de seamă a rămas la Londra. At all 
events, I wash my hands of it 147). 

Astăzi sînt 24 de grade la umbră ; într-adevăr, de la data 
cînd ţi-am scris cartea poştală 148) au şi început căldurile de 
vară (deşi cerul încă nu este absolut senin, cum o cer cunos
cătorii acestor locuri). ln aceste condiţii, „buna intenţie" de 
a trimite amănunţitul raport plănuit rămîne din nou nereali
zată ; dar nu e o pierdere prea mare. 

Despre călătoria pe mare de la Alger îţi voi relata doar 
că a avut loc în condiţii atmosferice neprielnice ; îndeosebi în 
noaptea de 4 spre 5 mai a fost o furtună puternică ; cabina 

147) - In orice caz, 1n.J spăl pn mîini în privinţa ei. - Nota trad. 
w) Vezi volumul de faţă, p. 320-321 . - Nota red. 
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mea (pe care, în plus, am fost nevoit s-o împart cu un filistin 
din Lyon, un negustor) se transformase într-o grotă în care 
vîntul sufla din toate părţile. Am ajuns la Marsilia în zori 
(pe 5 mai), pe o ploaie rece, torenţială. Vaporul nu a putut 
acosta direct ; pasagerii şi bagajele au trebuit să fie transpor
taţi cu bărcile şi, ca o plăcere în plus - înainte de a se per
mite plecarea mai departe spre Nisa -, s-au petrecut cîteva 
ore în frig şi în curent în Douane-purgatorio 149) . Aceste „mo
mente" de răceală detraquaient plus ou moins de nouveau 
ma machine t5�) şi m-au aruncat din nou la Monte Carlo entre 
Ies mains d'un Esculape 151) ; căci pentru simplul tratament 
„bronhial" n-aş fi avut nevoie de el, ar fi fost suficient să 
urmez prescripţiile d-rului Stephann. Sper că peste cîteva 
zile (poate marţea viitoare, la 30 mai) d-rul Kunemann îmi 
va da voie să plec. In orice caz însă, înainte de începutul lui 
iunie nu voi scăpa din acest cuib de tîlhari. Dacă va mai tre
bui să rămîn sau nu, asta va decide d-rul Kunemann. Sen
sibilitatea persoanelor care suferă de afecţiuni ale căilor res
piratorii creşte într-o climă în mod normal favorabilă (deci 
ele sînt cu atît mai mult expuse la recidive). Aşa, de exemplu, 
în nord, doar în vis te poţi pomeni cu o pleurezie, bronşită etc. 
provocată de un curent neaşteptat, pe cînd la Alger, filistinul 
francez trebuie [să fie] întotdeauna cu ochii în patru. O oare
care Madame Fleury, care acum se află la Hotel de Russie, 
a fost trimisă din Paris la Cannes din pricina unei bronşite ; 
în martie şi aprilie s-a vindecat complet şi a început să cu
treiere munţii etc. plină de voie bună. Vrînd să-şi consoli
deze efectul curei şi să se şi distreze, ea a plecat din Cannes 
la Monte Carlo ; în timpul acestei foarte scurte călătorii, de 
numai două ceasuri, a răcit în gara din Antibes şi acum se 
simte mai rău decît înainte, la Paris. Se spune că 9 din 10 vi
zitatori care nu vin aici numai de plăcere sau pentru jocul de 
ruletă sînt victimele unei „rechute" 152) . 

Preamărind omul care-şi „leapădă" vechea piele de 
şarpe 153) , Goethe nu se gîndea, probabil, la un proces de 
întinerire cu „fausses peaux" 154), produse artificial. 

149) - purgatoriul vămii. - Nota trad. 
150) - mi-au defectat din nou, mai mult sau mai puţin, meca-

nismul. - Nota t rad. 
m) - în miinile unui esculap. - Nota trad. 
m) - recidive. - Nota trad. 
153) Goethe. „Die zahmen Xenien", cap. V, versul 86 (parafrazat). -

Nota red. 
154) - „piei false". - Nota trad. 
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Altă dată, cînd soarele nu va fi ,,torid" ca astăzi , va tre
bui să-ţi povestesc cîte ceva despre acest principat Gerol
stein {nu lipseşte nici muzica lui Offenbach, nici Mademoiselle 
Schneider 2°2 şi nici carabinierii spilcuiţi şi lustruiţi (nu sînt 
nici măcar 1 00)} . Na tura aici este magnifică şi, în plus, pusă 
în valoare cu artă, mă refer la grădinile care au apărut ca 
prin farmec pe stînci sterpe şi care adesea coboară pe povîr
nişuri abrupte pînă la marea de un albastru încîntător, aidoma 
teraselor grădinilor suspendate ale Babilonului. Dar baza eco
nomică a principatului Monaco-Gerolstein este cazinoul ; dacă 
s-ar închide mîine, tot Monaco-Gerolstein s-ar duce de rJ�ă ! 
Nu-mi place să intru în sala de joc ; închipuie-ţi că la table 
d'hote 155), în cafes 156) etc. nu se vorbeşte şi nu se şopteşte 
decît aproape numai despre tables de roulette et de trente et 
quarante 157) . Uneori se şi cîştigă, de pildă, o tînără doamnă 
rusoaică (soţia unui agent diplomatic rus) (una dintre clien
tele lui Hotel de Russie) a cîştigat 100 fr. şi, în schimb, a 
pierdut 6 OOO fr. ; altă dată, unuia nu i-au mai rămas bani 
de drum pentru a se fotoarce acasă ; alţii pierd în întregime 
marile averi ale unor familii ; numai foarte puţini - vreau să 
spun puţini jucători şi, dintre aceştia, aproape numai cei 
bogaţi - pleacă de acolo cu o mică pradă. Despre pricepere, 
calcul etc. ,  nici nu poate fi vorba aid ; numai pe baza unui 
vag calcul al probabilităţilor se poate miza pe graţia „întîm
plării", dar şi atunci te poţi hazarda doar dacă ai buzunarele 
doldora. lmi dau însă seama că tocmai asta atrage le beau 
sexe 15°) : Ies mondaines l5S) , ca şi demi-mondaines 16°) , school
girls 161) sau burghezele, all push on 162) într-acolo, lucru pe 
care-l văd toţi cei din jur. Cred că nu numai Monaco-Gerol
stein s-ar da la fund o dată cu dbpariţia cazinoului, dar fără 
cazinoul din Monte Carlo, nici Nisa n-ar mai rămîne în tim
pul iernii centrul fashionable 163) al lumii distinse, ca şi al 
aventurierilor. Şi, cu toate acestea, ce joacă de copii este 
cazinoul în comparaţie cu bursa ! 

155) - masă servită la pensiuni. - Nota trncl. 15G) - cafenele. - Nota trnd. 
m) - mesele de ruletă şi de jocuri de noroc. � Nota trad. 
1 "') - sc':ul frumos. - Nota trarl. 150) - mondenele. - Nota trad. 160) - demi-mondenele. - Nota tracl. 
161 ) - tetele de şcoalci. - Nota trad. 
162) - toate dau buzna. - Nota trnd. 
1os) - elegant. - Nota tracl. 
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(Ar trebui să schimb tocul şi peniţa asta : e, într-adevăr, 
o artă să scrii cu ele ! - exclamaţia asta mi-a scăpat invo
luntar.) 

In dreapta cazinoului (care adăposteşte jocurile), în ime
diata apropiere se află Cafe de Paris, iar alături un chioşc, 
pe care în fiecare zi se lăfăie o placardă, nu tipărită, ci scrisă 
de mînă, purtînd iniţialele autorului ; contra 600 fr. poţi ob
ţine de la el, negru pe alb, secretul ştiinţei de a cîştiga cu 
1 OOO fr. un milion la tables de roulette et de trente-et-qua
rante. Cei care cad în această capcană pentru proşti nu sînt 
nicidecum cazuri izolate. Într-adevăr, numeroşi jucători şi ju
cătoare cred că există o ştiinţă a acestui joc de pur hazard ; 
domni şi doamne stau în picioare în faţa localului Cafe de 
Paris sau pe băncile din minunata grădină, care ţine de cazi
nou şi, aplecaţi deasupra unor tabele (tipărite), tot mîzgălesc 
şi calculează sau îşi explică serios unul altuia „ce sistem" 
preferă, dacă face să joci „serii" etc. etc. Ai impresia că ai 
nimerit într-o casă de nebuni. Şi, în timpul acesta, Grimaldi 164) 
al Monaco-ului şi principatul Gerolstein al lui, precum şi 
arendel.'?ul cazinoului prosperă şi sînt, after all 165), mai „in
teresanţi", în sens offenbachian, decît cei pe care-i jecmănesc. 

ln caz că-mi schimb reşedinţa, îţi telegrafiez. In orice 
caz, la întoarcere - mai întîi trec prin Paris - voi fi foarte 
„prudent" în timpul călătoriei şi voi face mai multe între
ruperi. 

Calde salutări tuturor. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în „Annali„, 
an . I, Milano, 1958 

Old Nick 

Originalul in limba germană 
T:adus din limba ger:nană 

1s41 - Carol al Ill-lea. - Nota red. 
1ss) - la urma-urmelor. - Nota trad. 



K. Marx şi F. Engcls 

83 

Marx către J enny Longuet 

la Argenteuil l66) 

Cannes, 4 iunie 82 

Draga mea copilă, 
Voi sosi într-una din primeie zile ale săptămînii care în

cepe la 6 iunie. Nu pot spune încă nimic precis ; depinde de 
împrejurări, care acum nu pot fi prevăzute cu precizie. De 
aceea, mi-ai face o mare plăcere dacă nu te-ai frămînta în le
gătură cu ziua şi ora exactă a sosirii mele. Pînă acum, am 
observat de fiecare dată că nimic nu-mi face mai rău decît 
cînd mă aşteaptă cineva în gară. Să nu spui nimănui (ci-inclus 
le Gascon, le Russe et le Hirsch 167) că mă aştepţi în cursul 
respectivei săptămini. Am nevoie de linişte absolută în 
mijlocul familiei tale, la nr. 1 1 ,  Boulevard Thiers. 

Al tău, 
O[ld] N[ick] 

Prin „linişte" înţeleg „viaţă de familie", „zarva cpiilor", 
această „lume microscopică", care este mult mai interesantă 
decît cea „macroscopică". 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Madame Charles Longuet, 1 1 ,  Boulevard Thiers, Argenteuil, 
pres Paris. 

Publicat pentru prima oară 
in „Nacealo" nr. 5,  1899 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

166) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 
187) - inclusiv gosconului {Paul Lafargue], rusului {P.S. Lavrov) 

şi lui Hirsch {Carl Hirsch]. - Nota trad. 
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Marx către Laura Lafargue 

la Londra 168) 

327 

17 iunie 82, 
11, Boulevard Thiers, 

Argenteuil 

Private and confidential 169) 

Buna mea copilă, 
M-am înţeles mai înainte cu Engels - şi i-am comunicat 

verbal lui Paul 170) - ca, de îndată ce voi putea pleca în 
Elveţia (propabil, în a doua jumătate a lunii iulie) , tu să mă 
însoţeşti. Intr-adevăr, alone 171) nu cred c-aş mai risca să plec 
într-o asemenea călătorie. După cum vezi, este plus ou moins 
votre devoir d'accompagner le vieux de la montagne 172) .  

Pe de altă parte, întrucît trebuie să mai rămîn aici cel 
puţin trei săptămîni din pricina tratamentului cu sulf la En
ghien, sper ca în acest răstimp Helen 173) şi Tussy să vină aici 
într-o short trip 174) .  I have written to Helen and Tussy in that 
sense 175) .  

Lafargue a fost invitat de Jennychen pentru mîine. 
La revedere. 

Old Nick 

[Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale] 

Madame Paul Lafargue, 37, Tremlett Grave, Junction Road, 
London, N., Angleterre 

PubliC"at pentru prima oară 
în limba originalului în „Annali", 
an. I ,  Milano, 1958 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

168) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. 160) - Personal şi confidenţial. - Nota trad. 170) Lalargue. - Nota red. 171) - singur. - Nota trad. 172) - mai mult sau mai puţin datoria ta să-l însoţeşti pe bă-
trinul din munţi. - Nota trad. 173) Demuth. - Nota red. 

m} - scurtă excursie. - Nota trad. 1'5) Le-am scris lui Helen şi lui Tussy în acest sens. - Nota trad. 
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85 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra , 20 iW1ie 1882 

Dragă Sorge, 
Mă voi ocupa de treburile tale zilele astea. Pentru 

„Egal[ite]" îi voi plăti lui Lafargue, care se află la Paris, 
şi-i voi cere o chitanţă, chiar dacă nu oficială. In ce priveşte 
„Labour St[andard]", nu pierzi nimic dacă te abonezi abia de 
la 1 iulie ; ziarul devine tot mai lamentabil. 

Marx a fost vreo două luni la Alger, unde, după cum cred 
că ţi-am mai scris, a făcut o recidivă a pleureziei ; după ce 
s-a vindecat, a plecat la Monte Carlo, în Monaco, unde a făcut 
o alta, dar într-o formă mai uşoară. A plecat, apoi, pentru vreo 
trei săptămîni la Paris şi acum se află la fiica lui, d-na Lon
guet, la Argenteuil, lingă Paris, de unde în fiecare zi se duce 
la Enghien ca să-şi trateze, la izvoarele de sulf de acolo, ca
tarul bronhial şi tusea. Starea generală a sănătăţii lui este 
foarte bună. Cît priveşte viitoarele lui movements 176), ele de
pind întru totul de doctori. 

Traducerea în limba engleză a „Manifestului" 177) care ne-a 
fost trimisă este absolut nepublicabilă fără o prelucrare radi
cală. Dar îţi dai seama că, în actualele împrejurări, nici nu 
ne putem gîndi la aşa ceva. 

Despre Leo 178) nu mai ştiu nimic de luni de zile. Este 
un tip foarte ciudat, care trebuie lăsat în voia lui. Nici măcar 
adresa nu i-o am. Apropo, de cîtva timp primesc unele co
municări pentru Leo de la dr. Lilienthal din New York, pe 
care le pot transmite numai via Paris. Cine este acest Li
lienthal ? 

Goana lassalleenilor, odată ajunşi în America, după po
ziţii de conducere era inevitabilă. Oameni care îşi închipuie că 
au în traistă singura Evanghelie adevărată nu puteau veni cu 
pretenţii mai mici în faţa americanilor, care încă mai lîncezesc 

1 '"1 - deplasări. - Nota trad. 17") K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist". -
.Vota red. 11s) L. N. Hartman. - Nota red. 
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in obscurantism. Mai trebuie spus că, după ce în Germania 
a început să le fugă din ce în ce mai tare pămîntul de sub 
picioare, ei s-au văzut nevoiţi să-şi cîştige în America un nou 
teren. ln schimb, din fericire, am scăpat noi, cei din Germa
nia, de ei ; în America, unde totul se dezvoltă într-un ritm de 
zece ori mai rapid, vor fi curînd învinşi. 

Sper că, dacă te mai cruţi, o s-o duci mai bine cu ve
derea. Am trecut şi eu o dată prin aşa ceva şi ştiu cît de 
neplăcut este. 

În Germania, lucrurile merg, în general, admirabil. E 
adevărat că domnii publicişti ai partidului au încercat să pro
voace o cotitură reacţionară, burgheză, docilă şi cultivată, dar 
au eşuat cu brio ; infamiile pe care le au de înfruntat munci
torii socialişti de pretutindeni i-au făcut mult mai revoluţio
nari decît în urmă cu trei ani. Amănunte în legătură cu toate 
acestea ai citit, desigur, în „S[ozialdemokrat]" .  Dintre condu
cători, Bebel este cel care şi în problema aceasta a adoptat 
atitudinea cea mai bună. Liebk[necht] a fost destul de şovă
ielnic, nu numai pentru că el însuşi a primit cu braţele des
chisP. şi cu ochii închişi pe oricare om „cult" 179) cu vederi cît 
de cît social-democrate, dar şi fiindcă ginerele lui, blegul ăla 
gras de Bruno Geiser, este unul dintre cei mai mari tîngui
tori 283. Oamenii aceşti ar vrea ca, cerşind blînd şi suav, slu
garnic şi docil, să obţină cu orice preţ abrogarea legii excep
ţionale împotriva socialiştilor 106, care le retează fără menaja
mente cîştigurile de pe urma publicisticii . De îndată ce legea 
va fi abrogată (nici măcar burghezii nu mai contează pe pre
lungirea ei de către actualul Reichstag sau de către oricare 
altul, întrucît s-a dovedit total ineficientă), sciziunea va de
veni, probabil, publică, iar toţi aceşti Viereck, Hochberg, 
Geiser, Blas & Co. vor forma o aripă de dreapta separată, cu 
care, de la caz la caz, se va putea trata pînă cînd, în cele din 
urmă, ea se va da definitiv la fund. Noi ne-am expus această 
părere lBO) imediat după promulgarea legii excepţionale îm
potriva socialiştilor, cînd Hăchberg şi Schramm au lansat în 
„J ahrbuch 181) o apreciere cum nu se poate mai josnică, în 

1;") In original, i ronic în dialect : „Jebildet" (pentru „gebildet"). -
Nota trad. tRo) K. Marx şi F. Engels. „Scrisoare circulară către Bebel, Lieb
knecht, Brake şi alţii" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, 
Bucureşti , Editura politică, 1964, p. 162-180. - Nota trad.). - Nota red. 1•n) „Jahrbuch fUr Sozialwissenschaft und Sozialpolitik„. - Nota 
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acele condiţii, la adresa activităţii trecute a partidului, căruia 
i-au cerut o comportare mai aleasă, mai decentă, mai ele
gantă 284• 

Salutări lui Adolph 182) ; nu primim nici o veste de la el. 
Calde salutări. 

Al tău, 
F. Engels 

Spune-i lui Adolph că Pumps a născut o fetiţă 183). 
Publicat pentru prima oară, 
într-o formă prescurtată, 
in : „Briefe und Auszuge 
aus l3rîcfen von Joh. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u.A. an F. A. Sorge 
und .Andere", Stuttgart, 1906, 
5i, în întregime, în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vui. XXVII, ed. rusă. 1935 

86 

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Londra, 21 iunie 1882 

Dragă �ebel, 
La scrisoarea ta trebuie să răspund din memorie, căci 

i-am dat-o lui Tussy s-o trimită lui M;:arx] 1 84) şi de atunci 
n-am mai văzut-o. 

M[arx] se află de vreo trei săptămîni la fiica lui 185), Ia 
Argenteuil, lingă Paris ; se pare că arată splendid, e bron
zat ca un adevărat „maur" (ştii că asta e porecla lui) şi foarte 
bine dispus ; doar tusea bronhială îl mai supără. Ca să scape 
de ea a fost nevoit, în cele din urmă, să-i facă pe plac lui 

m) Sorge. - Nota red. 
i.a) Lilian. - Nota red. 

184) Vezi volumul de faţă, p. 322. - Noto. Ted. 1�') Jenny Longuet. - Nota red. 
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Vogt şi să devină membro al bandei pucioasei 285. Asta in
.seamnă că urmează un tratament cu sulf la Enghien, o locali
.ta.te învecinată. Care-i vor fi viitoarele itinerare, medicii vor 
.stabili. 

In ce priveşte faptul că într-o zi se va ajunge la o cioc
nire cu elementele de orientare burgheză din partid şi la o 
.sciziune între aripa de dreapta şi cea de stînga, de mult nu 
mai îmi fac nici un fel de iluzii ; de altfel, încă în circulara 
.scrisă de mînă l86) în legătură cu articolul din „J ahrbuch" am 
spus de-a dreptul că ar fi de dorit să se întîmple aşa 284• Fap
.tu l că şi tu ai ajuns la aceeaşi concluzie nu poate decît să 
.ne bucure. ln ultima mea scrisoare 187) nu m-am referit în 
mod special la acest punct, pentru că nu cred că e vreo grabă 
.cu sciziunea. Dacă domnii aceştia s-ar hotărî de bună voie să 
formeze o aripă de dreapta separată, în scurtă vreme totul ar 
ii în ordine. Dar e greu de presupus că vor face acest lucru ; 
.ei ştiu că n-ar fi decît o armată de ofiţeri fără soldaţi, cum 
a fost .,,coloana lui Robert Blum", care ni s-a alăturat în cam
pania .din 1849 286 şi nu voia „să lupte" decît „sub comanda 
viteazului Willich". Cînd am întrebat atunci din cîţi luptă
tori este alcătuită eroica lor coloană, iată ce-am aflat - îţi 
închipui ce amuzament a fost : un colonel, unsprezece ofi
ţeri. un gornist şi doi soldaţi de rînd. Colonelul îşi dădea 
toată osteneala să apară ca un Schinderhannes dîrz, dar avea 
un cal pe care habar n-avea să-l călărească. - Aceşti domni 
vor să fie toţi conducători, dar se pot da drept conducători 
numai dacă rămîn în partidul nostru, drept care ei vor evita 
să provoace o ruptură. Pe de altă parte, ei ştiu că, atîta timp 
cît rămîne în vigoare legea excepţională împotriva socialişti
lor 100, avem şi noi motivele noastre să evităm producerea unor 
sciziuni în cadrul partidului, pe care nu le putem face obiectul 
unor discuţii publice. Va trebui deci să suportăm tînguielile 
şi lamentările scrise şi verbale ale acestor oameni pînă cînd 
vom avea din nou posibilitatea să explicăm chiar la noi în 
ţară şi în faţa muncitorilor diferendele - de ordin principial, 
ca şi de ordin tactic -, afară numai dacă nu vor merge prea 
departe şi nu ne vor sili să ajungem mai devreme la sciziune. 
Intre timp, într-un fel sau altul, legea excepţională împotriva 
socialiştilor se apropie de obştescul ei sfîrşit şi, de îndată ce 
va fi abrogată, va trebui, după părerea mea, să spunem pe şleau 

186) K. Marx şi F. Engels. "Scrisoare către Bebel, Liebknecht, 
llracke şi alţii". - Nota red. l87) Vezi volumul de faţă. p. 31'7-319. - Nota red. 
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cum stau lucrurile ; atunci atitudinea acestor domni ne va 
arăta ea însăşi ce e de făcut în continuare. 

In caz că vor forma o aripă de dreapta separată, putem 
conveni cu ei, de la caz la caz, în măsura posibilului, să lair 
săm o acţiune comună, să încheiem chiar un bloc cu ei etc. 
Deşi este greu de presupus că va fi nevoie de acest lucru, 
ruptura însăşi va da la iveală totala lor neputinţă. Ei n-au 
nici priză în mase, n-au talente, nici cunoştinţe, ci doar pre
tenţii, acestea însă; în schimb, sînt fără margini. De altfel, asta 
se va vedea. In orice caz, în felul acesta, lucrurile se vor 
clarifica şi vom scăpa de nişte elemente cu care nu avem ni
mic comun. 

N-avem nici un motiv să ne temem că nu vom mai avea 
candidaţi prezentabili în Reichstag. Este o pură speculaţie. 
Dacă un muncitor va confunda în H.eichstag pe „mie" cu „pe 
mine", n-avem decît să întrebăm : cît timp este de cînd Ho
henzollernii fac deosebire între „mie" şi „pe mine", ca să nu 
mai vorbim de feldmareşali ? Fr[ederic] Wilh[elm] al III-lea 
şi adorata Luise făceau mai multe greşeli la folosirea pronu
melor „mie" şi ,,pe mine" chiar decît A. Kapell. Şi dacă 
Bismarck nu se jenează să numească în al său consiliu al eco
nomiei naţionale muncitori - care, dacă vorbesc negramati
ca!, în schimb votează gramatical -, să ne jenăm noi ? Eu 
ştiu că sînt unii cărora asta li se pare groaznic. Nouă - citu.şi 
de puţin. !n plus, s-ar pune astfel capăt şi practicii total ab
surde a deputaţilor noştri de a lua cuvîntul toţi, unul după 
altul, ca să procedeze, chipurile, „democratic" ; or, nu este 
aşa. Cum poate avea un partid atîţia oratori parlamentari buni 
şi ce se va întîmpla cînd în Reichstag vor fi 200 din ai noştri ? 

Un lucru este însă sigur : dacă se va ajunge la o dispută 
cu aceşti domni şi aripa de sînga a partidului va da cărţile pe 
faţă, noi vom merge, indiferent de condiţii, alături de voi, şi 
asta în mod activ, cu viziera ridicată. Faptul că abia acum am 
început să colaborez sub numele meu la „S[ozialdemokrat]" 287 
se explică numai prin influenţa pe care aceşti domni au exer
citat-o multă vreme asupra ziarului şi prin lipsa îndelungată 
a garanţiilor că nu o vor dobîndi din nou . 

La Paris, după cum ştii, în rîndurile partidului munci
toresc domneşte dezbinarea. La ultimul congres al Centrului 
din Franţa, grupul „Proletaire"' (Malon, Brousse etc.) a obţi
nut fără dificultate excluderea grupului „Egalite"' (cei mai 
buni dintre ai noştri - Guesde, Deville, Lafatgue etc .). 
„S[ozialdemokrat]"' a condamnat, pe bună dreptate, acest pro-
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cedeu, iar „Egali te" a publicat traducerea pasajului respectiv 288. 
La aceasta, „Proletaire" a răspuns : orientarea lui a fost ex
plicată conducerii partidului german şi, de atunci, între ei 
domneşte o deplină înţelegere. Ştii ceva despre toate astea ? 
Domnii de la „Proletaire" mint cu neruşinare, dar, pe de altă 
parte, îmi vin în minte numeroase exemple în care „ Volks
st[aat]" din Leipzig şi „Vorw[ărts]" au publicat cele mai co
losale prostii în legătură cu francezii şi cu problemele din 
Franţa. Tu poţi să-mi spui cum stau lucrurile în realitate ? 
Eu am să încerc să-ţi trimit tăietura din „Prol[etaire]".  Malon, 
Brousse & Co. găsesc munca de candidat al muncitorilor prea 
plicticoasă, drept care s-au asociat cu cîţiva burghezi şi pu
blicişti radicali şi-i invită şi pe ceilalţi de aceeaşi teapă să 

.adere la această alianţă, închipuindu-şi că în felul acesta vor 
fi aleşi mai repede. Metodele lor de luptă împotriva lui „Ega
lite" seamănă perfect cu vechile procedee mîrşave ale baku
niştilor. 

Publicat pentru prima oară 
:în „Arhiv Marksa i Enghelsa·', 
val. I (VI), 1932 

87 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 2K!J 

la Zilrich 

[Londra, 26 iunie 1882] 

. . .  In mişcarea din Irlanda există două curente. Primul, 
oeel iniţial, este cel agrar. Din brigandismul sprijinit de ţărani 
şi organizat atît de şefii clanurilor expropriate de englezi, cît 
şi de marii proprietari funciari catoloci (în secolul al XVII-lea, 
aceşti briganzi se numeau toryi şi de la ei li se trage, în linie 
1directă, numele toryilor de astăzi), acest curent s-a transformat 
cu timpul într-o împotrivire a ţăranilor, organizată pe locali
tăţi şi provincii şi apărută în mod spontan, împotriva landlor
.zilor englezi cotropitori. Denumirile - Ribbonmen (Oamenii 
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cu panglică), Whiteboys (Băieţii albi), Captain Rock (Căpita
nul Stîncă), Captain Moonlight (Căpitanul Clar de Lună) 29() 
etc. - s-au schimbat, dar forma împotrivirii : împuşcarea nu 
numai a odioşilor landlorzi şi a agenţilor lor (perceptori în 
slujba landlorzilor 188)) , dar şi a ţăranilor care alungau cu 
forţa alţi ţărani pentru a le ocupa fermele, boicotul, scrisorile 
de ameninţare, atacurile nocturne cu ameninţări etc . - toate 
acestea sînt tot atît de vechi ca şi actuala proprietate funciară 
engleză în Irlanda, aşadar, cel mai tîrziu de la sfîrşitul seco
lului al XVII-lea. Această formă de împotrivire nu poate fi 
lichidată, împotriva ei nu se poate apela la forţă, ea nu va 
dispărea decît o dată cu cauzele care au determinat-o . Dar, 
prin natura ei, ea are un caracter local, sporadic şi nu va putea 
deveni niciodată o formă generală de luptă politică. 

La scurtă vreme de la înfiinţarea Uniunii (1 800) 147 a în
ceput opoziţia naţional-liberală a burgheziei de la oraşe, care;. 
ca în orice stat agrar cu orăşele pe cale de dispariţie (de 
exemplu, Danemarca), îşi găseşte în avocaţi conducătorii ei 
fireşti . La rîndul lor, aceşti conducători au nevoie de ţărani ; 
de aceea, ei s-au văzut siliţi să caute lozinci care să-i atragă 
pe ţărani. Astfel, O'Connell a găsit o asemenea lozincă maii 
intîi în emanciparea catolicilor 291, iar apoi în desfiinţarea Uni
tmii. In ultimul timp, josnicia proprietarilor funciari a silit 
acest curent să pornească pe alt drum. In timp ce, în domeniul 
social, Liga agrară 171 urmăreşte scopuri mai revoluţionare (şi 
realizabile în Irlanda) - totala înlăturare a landlorzilor care 
au acaparat pămînturile, sub aspect politic, ea se prezintă 
destul de inofensiv şi nu revendică decît home-rule, adică un 
parlament local irlandez, care să fiinţeze alături de parla
mentul general al imperiului şi să-i fie subordonat acestuia 
Acest lucru poate fi şi el realizat în mod cert pe cale consti
tuţională. Speriaţi, proprietarii funciari au şi început să strige 
(toryi li s-au alăturat şi ei), cerînd lichidarea cît mai grabnică 
a datoriilor pentru pămînt ale ţăranilor, ca să salveze ceea ce 
mai e de salvat. Pe de altă parte, Gladstone declară că lărgi
rea autoguvernării Irlandei este absolut admisibilă . 

După războiul civil din America, alături de aceste două 
curente s-a ridicat fenianismul 292 . Sutele de mii de soldaţi 
şi ofiţeri irlandezi participanţi la război se înrolaseră cu gîn
dul ascuns de a pregăti o armată pentru eliberarea Irlandei. 

1�8) In acest paragraf, traducerile !,>Î explicaţiile puse între pa
ranteze au fost date, se pare, de redacţia lui „Sozialdemokrat". -

Nota red. 
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Neînţelegerile apărute între America şi Anglia după război 
au constituit pentru fenieni principala pîrghie. Dacă s-ar fi 
ajuns la război, în cîteva luni Irlanda ar fi devenit un membru 
.al Statelor Unite sau, măcar, o republică sub protecţia lor. 
Suma pe care Anglia s-a arătat foarte dispusă s-o recunoască 
-şi s-o plătească în cazul Alabama, potrivit sentinţei Curţii de 
arbitraj de la Geneva 293, a fost preţul plătit pentru interven
ţia americană în Irlanda. 

Din acest moment, pericolul principal a fost înlăturat. 
Poliţia era de ajuns pentru răfuiala cu fenienii. Trădarea, ine
vitabilă în orice conspiraţie, a fost şi ea exploatată, şi, totuşi, 
cei care au trădat au fost numai conducătorii, care ulterior au 
devenit pur şi simplu spioni şi martori falşi. Conducătorii fu
giţi în America se ocupau acolo cu revoluţia emigraţiei şi cei 
mai mulţi au decăzut de tot, ca, de pildă, O'Donovan Rossa. 
Pentru cel care a văzut aici emigraţia europeană din 1 849/52, 
toate astea sînt lucruri cunoscute, numai că, desigur, exacer
bate la scara americană. 

Acum, într-adevăr, mulţi fenieni s-au înapoiat şi au 
refăcut vechea organizaţie armată. Ei formează un element 
important al mişcării şi îi silesc pe liberali să acţioneze mai 
hotărît. In rest însă nu realizează nimic altceva decît să-l 
bage în sperieţi pe John Bull. E drept că, la periferia imperiu
lui său, acesta devine în mod vizibil din ce în ce mai slab, dar 
aproape de casă mai este încă în stare să înăbuşe cu uşurinţă 
-orice răscoală a irlandezilor. In primul rînd, în Irlanda se află 
un număr de 14  OOO de „constabulary" - jandarmerie, înar
mată cu puşti şi baionete şi avînd instrucţie militară. Apoi, 
trupe de linie cu un efectiv de circa 30 OOO de ostaşi, care pot 
fi întărite fără dificultate cu trupe de linie şi miliţie engleză 
-cu acelaşi efectiv. ln plus, flota. In reprimarea răscoalelor, 
John Bull este de o brutalitate inegalabilă. Fără un război sau 
pericol de război din afară, o răscoală irlandeză n-ar avea nici 
.cea mai mică perspectivă ; şi, în această privinţă, numai două 
puteri pot constitui o primejdie : Franţa şi, în şi mai mare 
măsură, Statele Unite . Franţa însă iese din discuţie. In Ame
rica, partidele cochetează cu forţa electorală reprezentată de 
irlandezi, promit multe, dar nu-şi onorează promisiunile. Nici 
nu se gîndesc ca de dragul Irlandei să se lase antrenate într-un 
război. Ba chiar sînt interesate ca în Irlanda să se menţină 
condiţii de natură să determine intensificarea emigraţiei irlan
deze în America. Şi este lesne de înţeles că o ţară care peste 
20 de ani va fi cea mai populată, cea mai bogată şi cea mai 



336 K. Marx şi F. Engels 

puternică din lume n-are prea mult chef să se lanseze într-o 
aventură care ar putea şi ar trebui să-i stînjenească gigantica 
dezvoltare internă. Peste 20 de ani ea va sta de vorbă de pe 
cu totul alte poziţi i .  

Dacă s-ar ivi  primejdia unui război cu America, Anglia 
le-ar da bucuros irlandezilor tot ce cer, numai deplina inde
pendenţă nu, care, avînd în vedere poziţia geografică, nu este 
nicidecum de dorit. 

De aceea, irlandezilor nu le rămîne decît calea constitu
ţională de cucerire treptată a poziţiilor, una după alta, fondul 
secret de conspiraţie armată a fenienilor putînd, totuşi, să ră
rnînă un element foarte eficient. Numai că aceşti fenieni se 
afundă ei înşişi tot mai mult într-un fel de bakunism ; asa
sinarea lui Burke şi Cavendish 47 nu putea avea alt scop decît 
de a face cu neputinţă un compromis între Liga agrară şi 
Gladstone. Date fiind însă condiţiile actuale, acest compromis 
a fost pentru Irlanda deznodămîntul cel mai fericit. Pentru 
neplata arenzilor, landlorzii ii alungă pe arendaşi cu zecile dc
mii din gospodăriile lor, lucru ce se petrece sub protecţie mi
li tară. Stăvilirea acestei depopulări sistematice a Irlandei (cei 
izgoniţi ori mor de foame, ori sînt nevoiţi să plece în Ame
rica) este primul imperativ al momentului . Gladstone este 
gata să introducă bill-ul în virtutea căruia plăţiie restante vor 
fi achitate aşa cum s-a făcut în Austria, în 1848, răscumpăra
rea servituţilor feudale : o treime o plăteşte ţăranul, o treime
statul, o treime o pierde landlordul. Aceasta este chiar pro
punerea Ligii agrare. Aşadar, „fapta eroică" din parcul Phănix 
este, dacă nu pur şi simplu o prostie, atunci o „propagande 
par le fait" 189) pur bakunistă, fanfaroană, lipsită de scop. 
Dacă n-a avut aceleaşi urmări ca prostiile de acelaşi fel săvîr
şite de Hădel şi Nobiling 22, aceasta e pentru că, totuşi, Ir
landa nu se află chiar în Prusia. Să-i lăsăm deci pe bakunişti 
şi pe mostianişti să pună asemenea isprăvi pueriie pe acelaşi 
plan cu asasinarea lui Alexandru al II-iea şi să ameninţe cu 
o „revoluţie irlandeză" care nu se mai arată. 

Un lucru mai trebuie menţionat atunci cînd e vorba de 
Irlanda : să nu lăudăm niciodată un irlandez - politician - şi 
să nu ne solidarizăm cu el pînă cînd n-a murit. Sîngele celt 
şi obişnuinţa de a-i jecmăni pe ţărani (or, în Irlanda, din asta 
trăiesc toate stările „culte", dar mai ales avocaţii) fac ca oa
menii politici irlandezi să fie foarte înclinaţi spre <wrupţie. 

•G�) - �propagandă prin fapte". - Nota trad. 
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O'Connell s-a lăsat plătit de ţărani cu 30 OOO I.st. anual pen
tru agitaţia pe care o făcea. In legătură cu uniunea, pentru 
care Anglia a dat o mită de 1 OOO OOO I .st., unuia dintre cei 
corupţi i s-a reproşat : V-aţi vîndut patria. Răspunsul a fost : 
Intr-adevăr, si am fost al naibii de fericit că am avut o patrie 
de vînzare 190) . 

Infamiile săvîrşite de guvernele, poliţia şi judecătorii din 
Germania faţă de oamenii noştri iau treptat un asemenea ca
racter, încît expresiile cele mai dure folosite în aprecierea 
lor par palide. Dar, întrucît numai cu expresii tari limbajul 
nu devine neapărat mai viguros, iar repetarea aceloraşi expre
sii, cum ar fi nemernicii etc . ,  face ca efectul lor să slăbească, 
aşa încît trebuie să se recurgă mereu la expresii „mai tari" 
şi, în felul acesta, să se coboare la un stil Most-Schneidt 294„ 
ar fi de dorit să se apeleze la alt mijloc care, fără cuvinte 
tari, să asigure o forţă de expresie. Un asemenea mijloc
există : el constă în folosirea cu precădere a ironiei, zefleme
lei şi sarcasmului, care şi asupra adversarului au un efect mai 
usturător decît cele mai grosolane cuvinte de indignare. Cred 
că ar fi bine ca şi .,S[ozialdemokrat]" să folosească vechiul ton 
predominant ironic ori de cîte ori este posibil, aşa cum s-a 
şi făcut în ultimul număr. Şi atunci, dacă uneori se mai lo
veşte şi cu măciuca, efectul va fi cu atît mai puternic. In 
această privinţă, şi Bebel este întru totul de părerea mea. 
De altfel, acum şi corespondenţii dv. se străduiesc destul să 
înregistreze cît mai riguros tot ce se petrece. 

În legătură cu publicarea în „Egalite" a traducerii pasa
jului din „S[ ozialdemokrat]" în care este vorba de excluderea 
adepţilor grupului ,.,Egalite" de la congresul Centrului, „Pro
let[aire]" inserează un articol făţarnic cu privire la un echange 
de lettres courtoises entre le Comite exterieur du parti ouvrier 
socialiste all[eman]d et le Comite national 295 frarn;ais 191) .  
Mi-aţi putea spune ceva în legătură cu aceasta ? Eu nu ştiam 
nimic de existenţa unui Comitet pentru relaţii externe ; să 
fie oare vorba de faimosul Birou pentru relaţii ? 

„Bataille" e gata să-şi dea ultima suflare - c'est une 
defaite, et meritee 192) .  Liss[agaray] s-a dovedit complet in
capabil ca ziarist ; el şi colegii lui, Malon şi Brousse, fac 

190) Aici se încheie textul publicat în ,.Sozialdemokrat". - Nota red. 1�1) - schimb de scrisori amabile intre Comitetul pentru relaţii 
externe al partidului muncitoresc socialist din Germania şi Comitetul 
m.1ţional francez. - Nota trad. 

'�"} - e o infringere, şi una meritată. - Nota trad. 
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apel la germanofobia şovinistă a parizienilor în lupta împo
triva lui Guesde ş.a. : marxistes, nebulosites allemandes 193) etc. 
Toate acestea nu l-au împiedicat însă pe Liss[agaray] să-i măr
turisească proprietarului 194) lui „Citoyen" dorinţa lui de a 
intra în colectivul de redacţie ! Bineînţeles, redacţia a respins 
pe loc oferta (asta rămîne între noi). 

Marx este la Argenteuil, la fiica lui 195), se ascunde de 
·cei din Paris şi urmează un tratament pentru bronşita cronică 
şi tusea lui la izvoarele sulfuroase de la Enghien ; altminteri 
se simte iar bine şi e vioi, dar trebuie să fie încă foarte 
prudent. 

V-a predat Adolf Beust „Geheime Geschichte des Berliner 
Hofs" de Mirabeau, pe care i-am dat-o pentru dv. ? Cartea 
.este foarte utilă pentru „S[ozialdemokrat]". 

Al dv., 
F. E. 

Pubiicat pentru prima oară, 
într-o formă prescurtată, 
in „Der Sozialdemokrat" 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

nr. 29 din 13 iulie 1882 ; 
în întregime, in 
.,,Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Londra, 15 iulie 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Vă răspund pe loc la ultima dv. scrisoare, altminteri, în

trucît duminica poşta nu funcţionează, ar interveni o amî
nare de 3 zile. 

103) - marxişti, obscurităţi germane. - Nota trad. 
1"4) Blommestein. - Nota red. 
ir.r) Jenny Longuet. - Nota red. 
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Despre mehringiadă 59 mi-a povestit aici un cunoscut ; 
l-am recunoscut numaidecît pe autor şi denunţător. De atunci. 
de cînd, în prezenţa dv. şi a lui Bebel, planurile lui cu privire· 
la „S[ozialdemokrat]" au eşuat definitiv, Hirsch este stăpînit 
de o furie ridicolă împotriva „celor de la Zi.irich". De multe 
ori, în modul cel mai ritos, i-am dat să înţeleagă că nu-l vom 

sprijini în această direcţie, că acţionează în întregime pe pro 
pria lui răspundere, dar asta n-a a\'ut alt rezultat decît că pe 
noi ne-a scutit de lamentările lui. De altfel, de mult este (su
portat) din nou la Paris, iar duminica trecută, 8 iulie, s-a 
însurat cu o oarecare d-şoară Lina Haschert. 

ln ceea ce priveşte conţinutul problemei în sine, nu avem 
nici un motiv să ne amestecăm. Mehring a răspîndit atîtea 
minciuni despre noi, încît, dacă am dezminţi numai una, ar 
însemna că, indirect, pe toate celelalte le recunoaştem ca ade
văruri. Ani de zile n-am dat nici o atenţie acestor trăncăneli 
mincinoase, în afară de cazul în care eram nevoit să ripostăm. 
lntrucît oamenii noştri dispun de „ Volks-Ztg." ar fi suficient 
un simplu amănunt, în sensul că la atît şi atît iunie în 
„S[ozialdemokrat]" a apărut sub semnătura mea 296 un articol 
scris de mine. Acesta este cel mai bun răspuns. De altfel, şi 
dv. aţi putea, aşa cum aţi şi intenţionat, să vă referiţi la acest 
lucru în „S[ozialdemokrat]" şi să adăugaţi că M[arx] şi cu 
mine întotdeauna ne punem, în prealabil, de acord în privinţe. 
oricărei acţiuni publice. Sînt foarte bucuros că articolul meu 
a apărut tocmai acum în „S[ozialdemokrat]", asta dă peste cap 
toate aceste prostii. 

Pe de altă parte însă, cred că faceţi bine scoţîndu-1 pe 
Hăchberg din joc. Ceea ce vrea el este tocmai să apară ca 
simplă persoană particulară şi, de aceea, se poate apăra şi 
singur, dacă consideră necesar. Nu ştiu dacă i-ar servi la ceva 
să aducem din nou pe tapet vechea poveste cu articolul din 
„Jahrbuch" 284 ;  în cazul cînd, în acest context, în cadrul par
tidului s-ar ivi unele îndoieli în privinţa poziţiei noastre, s-ar 
putea să ne vedem nevoiţi să revenim asupra acestei probleme, 
lucru pe care eu, cel puţin, îl consider cu totul de prisos. 

Intrucît la Argenteuil M[arx] trăieşte complet retras şi-şi 
ascunde cît poate prezenţa acolo, pe H[irsch] nu l-a văzut de
loc, cel puţin aşa ştiu eu, şi nici nu ţine cu orice preţ să-l 
vadă. M[arx] are nevoie de linişte şi, de aceea, n-am să-lt 
tulbur cu toată această poveste atîta timp cît nu este absolut 
necesar, adică atîta timp cît H[irsch] nu va mai unelti ceva. 
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Kautsky mi-a scris o scrisoare, ba chiar două scrisori 
lungi despre tot felul de probleme, dar, aşa cum v-am mai 
scris 196) , nu mai am timp pentru o corespondenţă atît de 
amplă şi, ca să mă pot lansa şi să pot răspunde pe teme atît 
de diverse, ar trebui să fac studii speciale. lată singura cauză 
a tăcerii mele. 

Nu cunosc absolut nici o lucrare bună despre cartism. 
Dacă aş reuşi să-l determin pe vechiul nostru prieten Harney 
din Boston (fost redactor al lui „Northern Star") să scrie o 
istorie a cartismului, el ar fi omul potrivit. 

Calde salutări. 

Al dv„ 
F. Engels 

In ce mă priveşte, eu nu port absolut mei un fel de co
respondenţă cu H[irsch], aşa că nu am priiejul sa-1 spun pă
rerea mea despre această poveste. Dacă se va ivi ocazia, o voi 
folosi, fără îndoială. 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Adolf Hepner 

la New York 

(Ciornii) 

Londra, 25 iulie 1882 

Dragă domnule Hepner, 
Am întîrziat cu răspunsul din pr1cma bolii şi a repeta

telor schimbări de reşedinţă ale lui Marx. Abia în ultimul 
timp am putut coresponda cu el în legătură cu unele probleme 
de lucru. Părerea noastră 197) cu privire la cele proiectate de 
dv. este următoarea : 

196) Vezi volumul de faţă, p. 273. - Nota red. 
197) Vezi volumul de faţă, p. 77. - Nota red. 
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Intrucît, din punct de vedere juridic, dv. aveţi tot drep
tul de a reproduce toate lucrările care apar în Europa, cel 
mai bine ar fi - credem noi - dacă ati face uz direct de 
acest drept, fără a mai întreba pe nimeni . Dacă vreţi să re
editaţi „Manifestul Comunist", nu putem avea nimic de obiec
tat şi nici nu ne va trece prin cap să protestăm împotriva 
acestui lucru, atîta timp cît schimbări şi omisiuni, care sînt 
inadmisibile într-un document istoric, sau unele note nepo
trivite nu ne vor sili s-o facem. O prefaţă nu vă putem da, 
chiar şi pentru faptul că în prezent nu sîntem împreună, şi, 
mai mult, pentru că prin aceasta ne-am angaja într-o anumită 
solidaritate cu o acţiune pe care, chiar dacă am vrea, nu avem 
posibilitatea s-o urmărim şi s-o controlăm. Rămîne, aşadar, 
cu totul la latitudinea dv. să tipăriţi oricare dintre lucrările 
noastre, fără a ne da însă vreodată temei să reclamăm tovă
răşia în care ne apar lucrările. 

Acelaşi lucru este valabil şi pentru lucrarea mea „Situa
ţia clasei muncitoare" l9B) . Dacă o veţi tipări aşa cum este, nu 
pot obiecta nimic. Dar dacă v-aş da o încuviinţare specială. 
aş fi obligat să fac completări şi note care să aducă cartea în 
actualitate, or, aceasta ar însemna o muncă de şase luni de 
zile. In plus, ar trebui să mi se dea garanţii că acţiunea în
cepută va fi şi dusă la bun sfîrşit. 

Sper să vă fi convins că este în interesul dv. să acţio
naţi pe cont propriu. Bineînţeles că, dacă nu vom fi nevoiţi 
s-o facem, nu vom pune nici o piedică în calea acestei acţiuni, 
ba chiar dimpotrivă. 

Cît despre un nou rezumat din „Capitalul", M[arx] a avut 
atîtea experienţe neplăcute cu asemenea editări, încît nici nu 
trebuie să-i mai pomenim de aşa ceva, mai ales acum. Dar, 
în editia a doua a unui rezumat aparţinîndu-i lui Mast 297, 
M[arxf a îndreptat (asta rămîne Între noi !) greşelile cele mai " 
grosolane şi a făcut unele completări, aşa încît acest rezumat. 
se recomandă prin unele calităţi, pentru care ar putea fi 
retipărit. 

In rest, n-aş şti ce să vă mai propun pentru retipărire. 
Literatura din Leipzig constă mai ales din consideraţii despre 
socialismul viitorului şi teze doctorale ale unor candidaţi par
lamentari. Lucrările franceze ale lui Jules Guesde sînt, in 
cea mai mare parte, bune, dar sînt prea mult axate pe rela-

198) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare' din Anglia". - Nota red . .  
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ţiile din Franţa. „Jos cu soc[ial democraţii ! ]" a lui Bracke pro
babil că nu merge acolo. Discursurile rostite în parlament de 
Bebel sînt tot ce a apărut mai bun pe linia noastră în Ger
mania, dar abordează, fireşte, problemele la ordinea zilei. 
Lucrările lui Lassalle abundă în greşeli economice, şi întregul 
lui punct de vedere a fost de mult depăşit. Broşura lui Bracke 
.„Lassalle'scher Vorschlag" face o critică destul de bună, dar 
nu exhaustivă. 

De altfel, dv. trebuie să alegeţi . U["îndu-vă mult succes în 
.acţiunea pe care-o întreprindeţi, rămîn, 

.Publicat pentru prima oară 
în "Arhiv Marksa i Enghelsa" 
vol. I (VI), 1932 
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Al dv., 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 199) 

[Londra, 31 iulie 1882] 

Dragul meu L[avrov], 
Am vrut de mult să-ţi mulţumesc pentru ediţia rusă a 

„Manifestului" 298 pe care mi-ai trimis-o, dar nu puteam să-ţi 
scriu fără să-ţi dau veşti despre M[arx], or, mi s-a interzis 
categoric să comunic cuiva din Paris, indiferent de cine ar 
fi fost vorba, că Marx se află la Argenteuil.  Din păcate, in
terdicţia medicilor, care i-au recomandat să vorbească cît 
mai puţin cu putinţă, îl sileşte să se mai ascundă. 

K[ovalevski] a trecut pe la mine cînd nu eram acasă. N-a 
fost văzut decît de d-şoara M{arx] 200) şi n-a lăsat nici o adresă. 
Probabil că a plecat la cîteva zile după sosire, dar n-am idee 
încotro s-a dus. Se pare că intenţiona să se întoarcă în patrie. 

199) Scrisoarea a fost scrisă pe o carte poştală. - Nota red. zoo) Eleanor Marx. - Nota red. 
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D-şoara M[arx] este la Argenteuil ; dacă te adresezi lui Lon
guet, s-ar putea să afli mai mult. 

Cu totul al d-tale, 
F. E-

[Scris de Engels pe verso-ul cărţii poştale] 

Mr. P. Lavrov, 328, rue St. Jacques, Paris, France 

Publicat pentru prima oară 
în K. Marx şi F. Engels. Opere. 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

9 1  

Original ul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 9 aug. 1882. 

Dragă bătrîne, 
Ieri mi-a fost imposibil să-ţi trimit mandatul prin poştă. 

1-\.stăzi însă l-am expediat imediat şi ţi se vor plăti acolo 5 I.st., 
care, potrivit cursului, echivalează cu 126 fr. Am fost foarte· 
bucuros primind scrisoarea ta şi aflînd cum o mai duci. Şi eu 
aş fi dat orice ca tu, M[arx] şi cu mine să ne întîlnim din nou, 
toţi trei, dar nu cred ca anul acesta să fie cu putinţă ; pe 
1\I[ arx] �-ar putea să-l vezi vara asta, dar depinde de locul' 
unde îl vor trimite medicii. Trebuie să amîn cu cîteva zile 
continuarea acestei scrisori, căci se apropie ora închiderii poş
tei şi mai trebuie să-i scriu pe larg lui Bernst[ein} despre 
diverse probleme. 

Pînă atunci, ţine-te bine, fii sănătos şi primeşte un cald 
salut de la bătrînul tău, 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels. "Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Johann Philipp Becker)", 
Berlin, 1920 

F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germanăi 
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Engels către Eduard Bernstein 299 

la Zurich 

Londra, 9 aug. 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Astăzi nu voi face decît cîteva observaţE în mare grabă, 

fiindcă zilele acestea plec la mare şi sînt ocupat pînă peste cap. 
l. Şi eu mă gîndesc de mai multă vreme la o ediţie ger

mcm'i a lucrării „Socialisme utopiquc et socialisme scientifi
que\', mai ales de cînd am văzut că aceasiă cărticică a produs 
o adevărată revoluţie în capetele multora dintre francezii cei 
mai buni soo. Mă bucur că, în această privinţă, părerile noastre 
coincid. Numai că textul german, fiind mai concis, este mult 
mai dificil decît cel francez, în care s-au strecurat şi unele 
neglijenţe. Incercarea de a da lucrării un caracter mai popular, 
fără însă a dăuna conţinutului, aşa încît să fie o broşură utilă 
pentru scopurile generale ale propagandei, este o treabă grea, 
·dar, odată ajuns la mare, voi face tot ce-mi stă în putinţă. 
Cînd puteţi începe tipărirea şi cît va dura ? Se înţelege de la 
sine că va trebui să mi se trimită o corectură (în dublu 
-exemplar, cum fac francezii, sistem care are multe avantaje). 

2.  Dv. v-aţi închipuit, fireşte, că, dată fiind vechea noastră 
prietenie, Liebknf echt) are tot dreptul să vă ceară scrisoarea 
mea 201) şi că dv. sînteţi dator să i-o puneţi la dispoziţie. Nu 
găsesc aici nimic de ae:uzat. N-aveţi cum să ştiţi că 4 5 din 
numeroasele diferende pe care le-am avut cu L[iebknecht] 
au la bază asemenea acte arbitrare ale lui - publicarea abu
zivă a unor scrisori particulare, inserarea unor note stupide 
·s:lu care pur şi simplu contrazic sensul pasajului respectiv la 
articolele mele etc. Şi de data aceasta a folosit scrisoarea mea 
într-un mod de-a dreptul inadmisibil. Scrisoarea a fost scrisă 
in directă legătură cu articolul dv. 289, pe cînd L[iebknecht] 
o consideră un fel de expunere făcută de „mine" asupra în
tregii probleme irlandeze. Este o atitudine extrem de uşura
tică, mai ales cînd împotriva scrisorii mele sînt invocate cu
vîntările lui Davitt, care, atunci cînd am conceput scrisoarea, 

zo1) Vezi volumul de faţă, p. 333-338. - Nota red. 
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incrî nici nu fuseseră rostite şi care nici nu au vreo legătură 
cu scrisoarea, fiindcă D[avitt], cu proprietatea lui funciară de 
stat, este deocamdată doar un simptom. L[iebknecht] proce
dează în felul acesta uşuratic ori de cîte ori vrea să-şi arate 
„superioritatea". Mă rog, dacă asta îi face plăcere, n-are decît, 
dar să nu abuzeze de scrisorile mele, căci astfel ei mă sileşte 
să vă rog ca pc viitor (fac efortul de a mă exprima cît 
mai corect şi mai diplomatic) de lui donner - tout au plus -
lectnrc de mes lettres sans cependant lui abandonner l'origi
nal ni lui en laisser copie 202) .  

3 .  I-am comunicat lui Marx atît cit era necesar în legătură 
cu Hirsch-Mehringiada 59, într-o formă cît mai umoristică, dar 
mă tem că, dacă se va vedea cu M[arx], Carlchen 203) nu va 
petrece nişte momente prea plăcute. 

-L Am impresia că în problema egipteană luaţi prea mult 
apărarea a�a-numitului Partid naţional 301 . Despre Arabi nu 
ştim prea multe, dar putem paria 10 contra 1 că este un paşă 
obişnuit, care nu vrea să lase financiarilor plăcerea perceperii 
impozitelor, pentru că, după bunul obicei oriental, preferă 
să le bage el în buzunarul propriu. Este aceeaşi veşnică poveste 
a statelor agrare. Din Irlanda pînă în Rusia, din Asia Mică 
pînă-n Egipt, ţăranul dintr-im stat agrar există numai pentru 
a fi exploatat. Aşa a fost din vremurile imperiilor asirian şi 
persan. Satrapul, alias paşa, este principala formă orientală 
a ex:Jloatării, aşa cum negustorul şi juristul constituie forma 
moderr1ă, occidentală. Nerecunoaşterea datoriilor Kedivului 302 

e un lucru foarte bun, dar întrebarea este - dar apoi ? 
Noi, socialiştii din Europa occidentală, nu trebuie să ne lăsăm 
duşi ru aceeaşi uşurinţă ca felahii 30J egipteni sau ca toţi ro
manicii . Ciudat. Toţi revoluţionarii ţărilor romanice se plîng că 
au făcut întotdeauna revoluţie în folosul altora - e foarte 
simplu : s-au lăsat întotdeauna orbiţi de cuvîntul „revolu )c". 
Şi totuşi, nici nu izbucneşte bine o încăierare undeva, că în
treaga lume romanică revoluţionară freamătă de entu ! a:-m, 
fără nici un fel de spirit critic. După părerea mea, 'Jutem 
foarte bine să fim de partea felahilor asupriţi fără a împăr
tăşi iluziile lor de moment (căci un popor de ţărani trebuie 
să fie secole de-a rîndul tras pe sfoară înainte de a se des
tepta prin propria lui experienţă) şi putem protesta împ�
triva brutalităţii englezilor fără ca din această cauză să ne 

202) - să-i daţi - cel muli - să citească scrîsorile mele, fără 
să-i lăsaţi originalul sau o copie. - Nota trad. 2o3) Carl Hirsch. - Nota red. 
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solidarizăm cu actualii lor adversari militari. In toate proble
mele de politică internaţională, ziarele sentimental-politice de 
partid ale francezilor şi italienilor trebuie consultate cu ma
ximum de circumspecţie, iar noi, germanii, sîntem datori să 
ne dovedim, şi în acest domeniu, cu ajutorul criticii, superio
ritatea teoretică, în cazul în care o mai avem. 

Dar acum, de ajuns cu critica ! Din păcate, astăzi nu 
mai am cînd să vă trimi t  material pentru foileton 304. Ţin ne
apărat să-i dovedesc prin fapte bunului Carlchen ce colosale 
iniantilisme i-a turnat el lui Mehring în privinţa relaţiilor 
mele cu „S[ozialdemokrat]".  Veţi primi însă curînd materia
lul, şi atunci, dacă veţi dori, veţi putea să vă referiţi la mine 
direct, într-o notă, bineînţeles fără să pomeniţi de Carlchen> 
care acum şi aşa a nimerit-o prost. 

Şi acum, cele mai calde salutări. De pe litoral, dacă voi 
avea cea mai mică posibilitate, vă voi trimite o scrisoare pen
tru ce brave 204) Kautsky, a cărui adresă, dacă o mai am, pro
babil că este prea veche. Ultima era la o cuconiţă cu nume 
francez - sper că era, într-adevăr, o adresă conspirativă. 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

93 

AI dv., 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 305 

la Hoboken 

Londra, 10· aug. 82 

Dragă Sorge, 
Alăturat iţi trimit chitanţa abonamentului la „Egalite''-. 

ceva mai bun nu ţi-am putut obţine de la aceşti grozavi oa
meni de afaceri. De cînd Laura Lafargue este la Paris, noi 
aici nu mai vedem ziarul şi nu mai ştim nimic despre el. Suma 
plătită a fost Q.e 1 4  şilingi. 

104) - acest brav. - Nota trad. 
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„Labour Stand[ard]'', pe intervalul 1 iulie-5 august, va 
.fi expediat astăzi în două pachete. Ar fi o prostie să te abo
nezi în mod special la el. Iţi voi trimite pur şi simplu exem
plarul meu, în loc să-l arunc la coş . 

.M[arx] este tot la Argenteuil ; face o cură de sulf la 
Enghien pentru bronşita lui cronică. Mai trebuie să se ferească 
-serios de o recidivă a pleuritei. Restul îl ştiu medicii sau 
poate nici ei. 

In mare grabă. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat Pţntru prima oară, Originalul în limba germană 
în întregime, in : K. Marx şi F. Engels. Tradus din limba germană 
Opere, vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

94 

Engels către Emil Engels jun. 

la Engelskirchen 

'Dragă Emil, 

10, Columbia Terrace 
Great Yarmouth, 20 aug. 82 

Sîntem aici de 10 zile 61 - Schorlemmer, Pumps, mi� 
oeuţa 205) şi eu. Dulcea trindăvie de la mare este de vină dacă 
abia astăzi ajung să-ţi răspund. 

1n primul rind, te-am recomandat direct lui Sam Moore 
�i 1-am rugat să-ţi trimită adresa biroului lui din oraş (printre 
avocaţi, aceste birouri se numesc chambers), căci eu n-o am 
la niine, iar în timpul zilei Moore nu poate fi găsit decît 
acolo. 1n el vei descoperi englezul model, care întruneşte toate 
<.alităţile şi nu manifestă nici unul dintre defectele naţiunii 
'Sale. Bineînţeles, este şi social-democrat, vorbeşte şi germana, 
chiar .rlacă nu fluent. Te va ajuta bucuros cu tot ce îi va sta 
în putinţă şi-ţi va putea fi mai de folos decît mine. Dacă au 
trecut 13 ani de cînd te-ai retras din afaceri şi 12 de cînd ai 

265) Fiica .lui Pu:mps, Lilian. - Nota red. 
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părcisi t Manchesterul 306, nu te mai bucuri de prea multă in
fluenţă asupra unor oameni al căror principiu de bază este : 
o mînă spala pe alta. Cum Moore nu s-a retras decît de trei
patru ani şi trăieşte mai departe în mijlocul lor, el poate mai 
degrabă să aranjeze ceva. Eu, de pildă, nici măcar nu mai 
ştiu dacă oamenii cu care am avut legături mai trăiesc, dacă 
şi-au păstrat vechile firme sau dacă n-au lichidat totul. Dacă 
te-aş introduce la Ermen & Roby, n-ai avea nimic de cîşti
gat, ci ,  mai degrabă, de pierdut, căci oamenii ăştia n-o să-ţi 
arate, totuşi ,  fabrica lor şi, în final, i-ar avertiza la bursă şi 
pe ceilalţi patroni de ţesătorii şi fabricanţi în privinţa ta. 

ln fabrici de fire de tricotat şi aţă de cusut nu vei putea 
să intri, căci, după cite ştiu eu, în afară de E[rmen] & R{oby} 
nu există nici una la Manchester. Filaturi există de tot felul, 
numai că acolo nu vezi decît vechile maşini de tors, pentru 
că fobricantii vînd firele în formă brută. Care e cea mai bună 
metodă ele · a pătrunde în fabrici, asta depinde de la caz la 
caz, în general însa eu am fost întotdeauna de părere că cel 
mai sigur este ca oamenilor cărora le-ai fost recomandat să 
le spui deschis cine eşti. Incercările făcute de mulţi filatori 
germani de a pătrunde prin vicleşuguri n-au avut aproape nici
odată alt rezultat decit că au fost descoperiţi şi denunţaţi 
celorlalţi la bursă, după care nu li s-a mai arătat nimic. 
Concurenţa se face aici la scară mult mai mare decît în Ger
mania, şi micile şiretlicuri, folosite acolo frecvent, aici nu 
duc 1-'1 nimic. 

La începutul lui octombrie se va întoarce şi Schorlemmer. 
care w poate şi el ajuta. Foarte necesară ţi-ar fi, în primul 
rînd, o recomandare de la E[rmenl & E[ngelsJ către o mare 
casă de reprezentanţe germană, care te-ar recomanda mai de
parte şi care ţi-ar putea spune şi în ce cazuri izolate este 
oportun să nu mărturiseşti cine eşti. 

Dar destul pentru astăzi. Se pune masa. in rest, o ducem 
foarte' bine aici ; vremea frumoasă, berea de Pilsen, aerul şi 
băile de mare mi-au alungat cu desăvîrşire criza de gastrită 
pe care am avut-o luni, în ziua plecării tale. Pumps şi Schor-
1{ ernmer] îţi trimit calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
în „Deutsche Revue", 
Jg. 46, Bd. 3, 1921 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către J enny Longuet 

la Argenteuil 

3-19 

10, Columbia Terrace 
Great Yarmouth, aug. 27, 82 

Draga mea Jenny, 
Multe mulţumiri pentru scrisoarea ta. Mi-ar fi fost de 

ajuns şi o carte poştală. Sht bucuros că ai deschis scrisoarea 
mea către Maur şi te-ai îngrijit de cele ce cuprinde 206). 

Am primit o scrisoare din Lausanne 207) şi o telegramă 
<lin Vevey 69 cu noua lor 20B) adresă, Hâtel du Leman, unde se 
pare că vor să se c;tabilească. In privinţa sănătăţii Maurului, 
am fcst realmente bucuros să aflu de la tine un raport lucid 
�i obiectiv. Laurei, care nu l-a văzut decît cîteva ore, i-a 
făcut o impresie exag ?rat de bună, pe cînd Tussy, care l-a 
văzut la Argenteuil, a fost dezamăgită, părîndu-i-se că pro
gresele n-au fost prea mari. Eu sînt întru totul de părerea 
ta că avem motive să fim mulţumiţi de progresul realizat, 
ţinînd seama de vremea foarte proastă, care l-a urmărit cu 
îndărătnicie, şi de cele trei pleurite, dintre care două atît de 
serioase. Nici un moment n-am crezut că va fi în stare să 
petreacă iarna viitoare în Anglia şi, înainte de plecarea lui 
la Alger, am mărturisit aceste gînduri Helenei 209) şi altar 
oameni discreţi . Aşa că pentru mine asta nu este o surpriză ; 
sînt dezamăgit doar pentru că mă îndoiesc că va fi în stare 
ca înainte de venirea iernii să treacă pe aici pentru cîteva săp
tămîni . in orice caz, mă bucur că medicii sînt toti de aceeasi 
părere în această problemă, ceea ce-l va Iace să se supun

°
ă 

mai uşor. Dacă va mai sta un timp la Enghien sau la Cau
terets, ca să scape de ultimul rest de bronşită, după care ar 
urma o cură de aer r,us în Alpi sau în Pirinei, se va pune 
din nou complet pe picioare şi-şi va recăpăta capacitatea de 
muncă. Dar, cum spui şi tu, toate astea pot fi date peste cap 

208) Vezi volumul de faţă, p. 91-92. - Nota red. 
207) Vezi volumul de faţă, p. 90. - Nota red. 
208) - a lui Marx şi a Laurei Lafargue. - Nota red. 
�09) Helene Demuth. - Nota red. 
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de o recidivă, care însă acum, mai ales după experienţa pe· 
care a acumulat-o, este puţin probabilă.  

Draga mea Jenny, ştiu cit de mult ai avut de suferit şi 
mai ai şi acum. Gîndurile mele te-au însoţit adeseori şi-mi 
părea rău că nu găsesc o posibilitate de a te ajuta. Tu şi 
Maurul eraţi subiectul aproape permanent al discuţiilor de
mai fiecare zi cu Nim 210), cînd dimineaţa mă duceam să-mi 
beau berea de Pilsen. Dar mai ştiu că viteaza mea Jenny nu 
va pierde curajul şi, după ce vei trece cu bine prin viitoarea 
încercare 211), sper şi mă aştept să-ţi poţi aranja în aşa fel 
gospodăria, încît să-ţi asiguri puţină linişte şi odihnă. 

Nici nu-ţi poţi închipui cît s-a schimbat Pumps de cînd 
este ni ci. Nu se ocupă decit de baby 212) al ei ; toalete, distrac
ţii, excursii - de toate pare să fi uitat. O îngrijeşte bine pe
micuţă ,  cu multă voie bună şi răbdare. E drept că este, în
tr-adevăr, un copil foarte bun, care rîde aproape într-una„ 
chiar şi acum, cînd îi ies doi dinţi. Să sperăm că mama ş,i 
copilul vor continua în acelaşi fel. 

Schorlemmer, care-ţi trimite salutările lui prieteneşti„ 
pleacă mîine în Germania, iar eu îl voi însoţi pînă la Londra, 
unde voi rămîne o zi-două, cu treburi . Aici mai stăm vreo 
două săptămîni, dacă nu ne va alunga vremea, care de mar
ţea trecută este extrem de nestatornică. Bietului Percy 213), care 
a venit miercurea trecută, îi este hărăzit, pare-se, un con
cediu în umezeală - proastă perspectivă pentru un reumatic. 
În ce mă priveşte, aerul şi băile de mare mă fortifică straşnic· 
işi sper că iarna asta voi putea lucra cum trebuie. 

Calde salutări din partea noastră a tuturor lui Longuet„ 
ţie şi copiilor şi toată afecţiunea 

210; Helene Demuth. - Nota red. 

de la al tău sincer, 
F. Engels-

Originalul in limba engieză. 
Tradus din limba germană! 

211) - naşterea unui copil. - Nota red. 
212) - fiica ei, Lilian. - Nota red. 213) Percy Rosher. - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky 307 

la Viena 

351 

Londra, 12 sept. 82 

Dragă domnule Kautsky, 
Trebuie, într-adevăr, să mă ierţi că te-am lăsat atît de 

mult să aştepţi răspunsul meu. Am fost de atîtea ori împie
dicat în fel şi chip să mă apuc de lucru, incit, ca să o pot face 
în sfîrşit, a trebuit să rezolv la repezeală toate problemele 
secundare şi să amin toată corespondenţa care nu era absolut 
presantă. Şi, întrucit cu problema colonială 30B a d-tale mi-ai 
dat o temă care nu-i atît de uşor de rezolvat, şi scrisoarea 
d-tale a avut aceea.şi soartă ; totodată, am uitat de bunul 
Walter. 

Dacă Walter si dr. Braun vor veni aici, mă voi bucura 
să-i văd şi voi fa�e cu plăcere pentru ei tot CP depinde de 
mine. Restul se va aranja. Dar ce vrea, de fapt, W[alter] să 
studieze aici ? Căci tocmai asta trebuie clarificat în primul 
rînd. Socialismul ca atare ? Pentru asta nu e nevoie să vină 
aici, o poate face oriunde în afara Austriei şi Germaniei ; în 
plus, aici ar epuiza rapid sursele, respectiv literatura care 
merită să fie citită. Economia politică ? Istoria ? In acest do
meniu, la British Museum ar cunoaşte embarras de richesses 214) ,  
aşa incit un om fără experienţă riscă să se piardă în mulţimea 
materialelor. Ştiinţele naturii ? Pentru asta e nevoie de pre
legeri, care aici costă enorm. Eu cred că, înainte de a trimite 
omul aici, ar trebui stabilit cu el un plan precis referitor la 
-studiile lui - cel puţin în linii mari - şi, dacă respectivul 
plan îmi va fi comunicat, voi putea mai uşor să apreciez dacă 
este mai bine să-l pună în aolicare aici sau în altă parte. In 
plus, în cazul cînd n-are măcar unele noţiuni de limbă en
gleză, se va descurca foarte greu aici. Ar fi mai bine, cred, 
<Iacă mai întîi ar studia vreo şase luni franceza şi engleza, 
pentru ca, înainte de a pleca în străinătate, să poată citi în 
aceste două limbi măcar atît cit are nevoie. In afară de 
.aceasta, dacă vrea ca studiile să-i fie încununate de succes, 

.21') - dificultatea de a alege din prea multe. - Nota trad. 
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trebuie să aibă şi anumite cunoştinţe elementare de istorie, 
geografie ş1, pe cit se poate, de matematică şi ştiinţele na
turi i .  Eu n-am de unde să ştiu cum se prezintă la capitolele 
acestea, dar dacă şchiopătează, cel mai bine ar fi, cu sigu
ranţă, să fie trimis mai întîi la Viena, pentru ca, sub îndru
marea prietenilor, să-şi însuşească în primul rînd aceste dis
cipline şi, mai ales, să înveţe înainte de toate cum se poate 
studia ceYa temeinic atunci cînd trebuie s-o faci de unul sin
gur. Altminteri, aici, la Londra, banii ar fi , în cea mai mare 
parte, azvirliţi de pomană. Asta e părerea mea în această si
tuaţie ; s-ar putea ca spusele mele să fie complet deplasate, 
dar eu nu ştiu absolut nimic despre nivelul ele cunoştinţe al 
tînărului, drept care am socotit necesar să atrag atenţia asupra 
cîtorva aspecte. Dacă-mi vei mai comunica unele amănunte 
în această privinţă, nu va trebui să aştepţi prea mult răspun
sul. După cum ştii, eu sînt întotdeauna de părere că tinerioi 
stăruitori trebuie să fie trimişi în străinătate pentru a-şi lărgi 
orizontul şi a se debarasa de prejudecăţile locale, care nu pot 
fi evitate în patrie. 

In general, pe M[arx] nu trebuie să contezi prea mult în 
legătură cu W(alter]. E puţin probabil să se întoarcă înainte 
de luna mai şi chiar şi atunci va fi nevoit să se cruţe foarte 
mult, pentru a-şi putea termina lucrările. De fapt, şi acum î i  
este strict interzis să  vorbească mult, în  plus, seara trebuie să 
aibă linişte, pentru că altminteri îl aşleaptă o noapte proastă. 
In timpul zilei, bineînţeles, preferă să lucreze. Cînd ai de lup
tat cu o bronşită cronică veche de ani de zile şi cu o pleurită 
gravă, care s-a repetat în trei rinduri, şi cînd trebuie să te 
străduieşti nu numai să înlături urmările, dar şi să nu recidi
vezi, şi toate acestea la 65 de ani, numai asta îţi dă destul 
de lucru. 

Mă întrebi ce părere au muncitorii englezi despre politica 
colonială ? Ei bine, absolut aceeaşi ca despre politică în ge
neral : au aceeaşi părere ca şi burghezii .  Aici nu există un 
partid muncitoresc, există doar unul conservator şi unul li
beral-radical, i ar muncitorii profită cu inima uşoară, împreQnă 
cu aceste partide, de monopolul colonial al Angliei şi de mo
nopolul ei pe piaţa mondială. După părerea mea, coloniile 
propriu-zise, adică ţările ocupate de o populaţie europeană 
- Canada, Colonia Capului, Australia -, toate vor deveni 
independente ; în schimb, ţările aflate sub stăpînire străină, 
dar locuite de indigeni - India, Algeria, posesiunile olan
deze, portugheze şi spaniole - vor trebui să fie deocamdată 
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preluate de proletariat şi cît mai curînd posibil să li se acorde 
independenţa. Cum anume se va desfăşura acest proces, e 
greu de spus. India va face, poate, o revoluţie, e chiar foarte 
probabil, şi, cum proletariatul care se eliberează nu poate 
purta războaie coloniale, lucrurile trebuie lăsate să-şi urmeze 
cursul, împrejurare în care însă nu vor putea fi evitate, de
sigur, tot felul de distrugeri . Asemenea lucruri sînt însă ine
rente oricărei revoluţii. Toate acestea s-ar putea petrece şi 
în alte părţi, de pildă în Algeria şi .în Egipt, ceea ce pentru 
noi ar fi, fără îndoială, cel mai bun lucru. Vom avea destul 
de lucru la noi acasă. De îndată ce Europa şi America de 
Nord vor fi reorganizate, ele vor constitui o forţă atît de colo
sală şi un asemenea exemplu, încît ţările semicivilizate se 
vor încadra de la sine pe făgaşul ;10stru ; le vor împinge în
seşi nevoile economice. Fazele sociale ş1 politice pe care vor 
trebui să le parcurgă atunci aceste ţări înainte de a ajunge şi 
ele la o organizare socialistă - iată un subiect care nu cred 
că ne-ar putea inspira astăzi decît ipoteze absolut inutile. Un 
singur lucru este cert : proletariatul victorios nu poate ferici 
cu sila nici un popor străin, fără ca prin aceasta să-şi sub
mineze propria lui victorie. Ceea ce nu exclude, desigur, răz
boaiele de apărare de diferite tipuri. 

Povestea din Egipt 57 a fost pusă la cale de diplomaţia 
rusă. Gladstone trebuie să ia Egiptul (ceea ce e încă departe 
să realizeze, iar dacă va reuşi, nu se ştie pentru cîtă vreme) 
pentru ca Rusia să ia Armenia ; jocul acesta ar însemna, după 
Gladstone, eliberarea unei ţări cre�tine de sub jugul mahome
dan. Tot restul, în problema acPasta, nu reprezintă decît apa
renţă, vorbe goale, pretexte. Dacă proiecţelul acesta va reuşi, 
asta se va vede.::.t curînd. 

Cu cele mai sincere salutări. 

Al d-tale, 
F. E. 

D-rul Sax mi-a trimis chiar acum cartea lui despre Tu
ringia 215) ; te rog, fii bun şi mulţumeşte-i în numele meu ; de 
îndată ce-o voi citi, îi voi răspunde. 

Adresa mea conspirativă : Mrs. P. W. Rosher, 1 22, Re
gent's Park Road, fără plic interior. E vorba de Pumps ; 

215) E. Sax „Die Hausindustrie in Thi.iringen". - Nota red. 
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apropo, are o fetiţă 216). Ea nu mai locuieşte, ce-i drept, la 
mine, dar asta nu schimbă cu nimic lucrurile. 

Publicr.it pentru prima oară 
în �Arhiv Marh�a i Enghelsa", 
vol. I (VI) 1932 

97 

Originalul în  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

Londra, 13 sept. 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Nu s-a ales nimic de lucrul în staţiunea Yarmouth - in

n·-o singură cameră, cinci oameni, dintre care un copil 217) 
de 4 luni al nepoatei mele 218) -, nu era nimic de făcut şi 
orice activitate s-a metamorfozat în bună dispoziţie şi con
sumarea excelentei beri de Pilsen. De mîine însă mă apuc de 
lucru şi nu mă mai întrerup pînă nu termin broşura 219). 

Propunerea dv. cu privire la o prefaţă despre socialis
mul lui Bismarck este perfect justificată şi în parte, cores
punde propriilor mele dorinţe. Dar porcăria asta nu poate 
fi lichidată într-o prefaţă, care s-ar lungi prea mult. 1n plus, 
îmi lipseşte materialul referitor la asigurările în caz de ac
cidente etc., respectiv proiectele de lege, şi fără asta nu 
merge. 

Tema aceasta mi se învîrte de mult prin cap şi-mi dau 
�oarte bine seama că ar trebui să scriu ceva despre ea. De 
aceea am de gînd să scriu (pentru „Soz[ial]dem[okrat]") o 
serie de articole (dintre care fiecare constituie un tot) despre 
pseudo-socialismul care bîntuie acum în Germania ; ulterior, 
întreaga serie ar putea fi editată sub formă de broşură 309• 

z1e) Lilian P.osher. - Nota red. 
m) Lilian Rosher. - Nota red. 
m) Mary Ellen Rosher. - Nota red. 
ue) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" 

(ediţia germană) (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucu
re/ti, Editura politică, 1964, p. 191-235. - Nota trad.J. - Nota red. 
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Prima parte : socialismul lui Bismarck 1 .  Taxele vamale 
protecţioniste, 2. Etatizarea căilor ferate, 3 .  Monopolul tutu
nului, 4. Asigurările muncitorilor. Dar pentru aceasta ar 
trebui să am : 

ad. 2. un buletin al cursurilor, în care să fie indicat 
cursul căilor ferate etatizate în ultima vreme (Berg. Mark., 
Berlin-Gorlitz, Berlin-Stettin, Mărkisch-Posen), cu puţin timp 
înainte de etatizare, şi, dacă se poate, preţurile plătite de 
stat pentru aceste linii 

ad. 4. proiectul de lege al lui Bismarck în forma în care 
a fost prezentat Reichstagului. 

Dacă mi le puteţi procura, voi avea suficient material. 
La aceasta aş mai adăuga încă o parte, unde aş critica o 

serie de idei confuze, încetăţenite datorită lui Lassalle şi pe 
care, cînd şi cînd, le mai repetă şi oamenii noştri - de pildă 
„legea de aramă a salariului" 265, „venitul integral provenit 
din muncă pentru muncitor" 310 (şi nu pentru muncitori) etc. 
Mai mult decît în prima parte, aici este absolut necesar să 
se facă, în sfîrşit, ordine, şi dacă asta îi supără pe unii dintre 
„conducătorii" adepţi ai lui Lassalle, pe care, din nefericire, 
i-am primit în rîndurile noastre 311, cu atît mai bine. Pentru 
mine, această a doua parte este, de fapt, cea mai importantă. 

Nu ştiu însă dacă nu se vor găsi unii cărora să nu le 
prea convină o critică atît de temeinică făcută sfîntului Fer
dinand 219) .  Se va considera, poate, că apariţia unui asemenea 
articol în organul partidului ar însemna o provocare la sci
ziune în partid şi o încălcare a acordului încheiat, la timpul 
său, cu lassalleenii. In acest caz s-ar putea ca, după ce voi 
termina de scris, să public totul 1n broşură, fără apariţia prea
labilă a textului în „S[ozialdemokrat]".  

Aşadar : sau apare totul în „S[ozialdemokrat]" şi apoi în 
broşură, 

sau apare de la început în broşură, 
sau rămîne, în general, nescris. 
Voila man cas 220) .  Şi acum alegeţi ceea ce doriţi şi sfă

tuiţi-vă, la nevoie, şi cu ceilalţi. Dar, o dată lucrurile hotă
rîte, ele trebuie să fie şi îndeplinite. Eu nu mă mai pot ex
pune a doua oară neplăcerilor pe care le-am avut cu „Dilhring", 
cînd a protestat Mast 312. 

219) Lassalle. - Nota red. 220) - Iată cum stau lucrurile. - Nota trad. 
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De altfel, povestea lui Bismarck, şi tot ce este în legă
tură cu ea, a fost foarte bine tratată în cele două articole din 
„S[ozialdemokrat]" consacrate unei eventuale abrogări a legii 
excepţionale împotriva socialiştilor 313. Presupun că autorul lor 
e Bebel ; dacă nu, partidul se poale felicita că mai are încă 
un om care ştie să pătrundă atît de uimitor în esenţa lucruri
lor, lăsînd de o parte toate considerentele de ordin secundar, 
şi care, totodată, se exprimă atît de simplu şi de clar. Artico
lele sînt excelente. 

Cele spuse de dv. întru justificarea slăbiciunii unor per
soane din Germania le-am repetat şi eu de multe ori. Dar 
este vorba tot de acea veche lipsă de caracter şi de insuficienta 
fermitate a germanului, precum şi de nevoia lui de a arăta 
nu muncitorilor, ci filistinilor că este un om de treabă, res
pectabil, şi nu primejdiosul antropofag, drept care trece. E 
vorba de aceiaşi oameni care-şi închipuie că puţintica lor cul
tură este absolut necesară pentru ca muncitorii să nu se auto
elibereze, ci să fie salvaţi de ei ; eliberarea clasei muncitoare 
este cu putinţă, după părerea lor, numai cu ajutorul mic
burghezului „cult" 221) ; cum ar putea bieţii, neajutoraţii ,  ,,in
culţii" muncitori să înfăptuiască singuri acest lucru ! 

Lui Kautsky i-am scris ieri 222) .  Afirmă că a găsit acolo 
cîţiva doctori în filozofie foarte buni. Dacă sînt într-adevăr 
buni, sînt cit se poate de bineveniţi. 

Adolf Beust vă poate cînta melodia la ,,Vicarul din 
Bray1' 314. 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
în „Ari1h Marksa i Enghelsa", 
vrii . I,  19�4 

Al dv. 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

221) ln original, ironic, în dialect : „jebildet" (în loc de : „ge
bildet") ; „unjebildet" (în loc de „1mgebildet'"). - Nota red. 

222) Vezi yolumul de faţă, p. 351-354. - Nota red. 
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Engels către Laura Lafargue 

la Vevey 

357 

Londra, 20 sept. 1882 

Draga mea Laura, 
Sper că Marx a primit micul meu răvaş din 18 223) . As

tăzi, deşi întimpin unele dificultăţi, va trebui să respect pro
misiunea pe care ţi-am făcut-o. Am lucrat toată ziua pînă la 6, 
apoi am luat masa ; acum este ora 9 fix şi deci încă nu mi-am 
făcut complet siesta ; în plus, Percy 224) stă la mine în ca
meră, dar, din fericire, este cufundat în citirea lui „Joseph 
Andrews" 225). 

Mă întrebi dacă cunosc Vevey ? Doar am fost încartiruit 
acolo, în septembde 1849 68, vreo două săptămîni şi cunosc tot 
ţărmul elveţian al lacului, de la Villeneuve !a Geneva, Dent 
du Midi şi Mont Blanc şi toate celelalte. Dacă nu mă înşel, 
noi, ofiţerii, am fost încartiruiţi în hotelul vostru de pe chei. 
In scuarul de sub copaci, în faţa lacului, obişnuia Willich 
să-si antreneze cei doi cai ai lui. 

· Imi pare rău că nu puteţi parcurge măcar în parte ruta 
pe care v-am schiţat-o eu 226). Alpii Bernezi întrec în multe 
privinţe lacul Geneva. Dar, dacă Maurul va dori să facă în 
octombrie o călătorie în Anglia, în curînd va trebui să pără
siţi Alpii. Sper că încercarea de a veni încoace nu va prezenta 
nici un risc pentru el. Altminteri, ar fi un act nechibzuit. Dar 
medicii vor fi cei care vor hotărî în această chestiune, pre
cum şi în privinţa locului unde să plecăm iarna. Dacă, totuşi, 
ţine să vină, să nu amîne prea mult. Aici, vremea a fost fru
moasă, dar destul de rece, mai ales noaptea şi dimineaţa. Ieri 
a plouat toată ziua, astăzi e uscat, dar cerul e mai tot timpul 
mohorît. De altfel, statisticile Maurului privitoare la barome
tru 227) coincid perfect cu experienţele făcute de noi în timpul 

223) Vezi volumul de faţă, p. 102. - Nota red. 
2241 Percy Rosher. - Nota Ted. 225) Homanul lui Henry Fielding "The adventures of Joseph An

drews'" . - l\"ota red. 
226) Vezi volumul de faţă, p. 97. - Nota Ted. 227) Vezi volumul de faţă, p. 100. - Nota Ted. 
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cît am stat la Yarmouth, numai că noi am avut o vreme foarte 
ploioasă, în timp ce barometrul urca la maximum, iar Tussy 
se tot ruga fierbinte ca stupidul barometru să coboare din nou ! 

Cît despre vinul a cărui spumă formează o stea, această 
proprietate o are numai Cortaillod - celelalte vinuri de Neuf
châtel n-o au, după cîte ştiu eu, şi nici nu sînt atît de bune. 

Mă întreb cine o fi scornit zvonul ăsta prostesc în legă
tură cu Bebel 228) . Pînă vinerea trecută (ziua în care ziarele 
pariziene anunţau vestea), „Kolnische Zeitung" nu ştia nimic, 
sau, cel puţin, n-a pomenit nimic despre asta. Se pare că este 
o născocire gazetărească lansată de Mehring şi pusă în cir
culaţie la Paris de Hirsch. Poate că sînt pe o pistă falsă, dar 
nu m-ar mira deloc să fie aşa. Cine altul ar fi putut publica 
atît de rapid în „Bataille" şi „Citoyen" un necrolog în care 
(cel puţin în „Bat[aille]") este citată o veche cuvîntare a lui 
Bebel, conţinînd opţiunea exclusivă a acestuia pentru mijloace 
legale ? Am trecut cu toţii printr-o spaimă cumplită. Vineri 
seara, doi membri ai asociaţiei muncitoreşti din Tottenham 
Street 270 au venit şi m-au întrebat care este adevărul. Atunci 
am auzit prima oară despre treaba aceasta. In aceeaşi seară, 
Tussy a primit „Bataille" cu articolul pomenit mai sus ; tă
cerea lui „Justice" putea fi explicată prin absenţa lui Longuet. 
Să vînez în cafenele ziarele germane era inutil ; sîmbătă, nu
merele care ar fi putut conţine ceva despre aceasta nu se mai 
aflau pe mese. In sfîrşit, sîmbătă seara, Tussy (nu eu) a pri
mit „Sozialdemokrat", în care nu se pomenea nimic despre 
asta, ci se anunţa că B[ebel] este din nou în stare să iasă din 
casă. Pierderea lui Bebel ar fi fost ireparabilă. Unde mai 
poţi găsi în Germania, sau în altă parte, un asemenea cap ? 
Cine din tînăra generaţie vădeşte o asemenea claritate teore
tică, un tact atît de abil, o hotărîre atît de calmă ? Dar totul 
nu a fost decît o născocire şi nici nu-ţi pot descrie uşurarea 
pe care am simţit-o cînd orice urmă de îndoială a fost risipită. 

Sînt foarte bucuros că Jenny a trecut cu bine criza si 
că evenimentul a însemnat împlinirea unei vechi dorinţe 

'
a 

tuturor 229). Am impresia că a fost foarte greu. Cu siguranţă că 
Dourlen s-a îngrijit de cineva care să vadă de ea ; la 41,  Mait-

228) Este vorba de ştirea falsă apărută in presă despre moartea 
lui Bebel. - Nota red. 

m) Este vorba de naşterea lui Jenny, fiica lui Jenny Longuet. -

Notu red. 
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land Park, nimeni 230) nu se îndoieşte de asta şi, în acest caz, 
absenţa „autorului" 231) a fost de-a dreptul o binefacere. 

Micuţa Pumphia 232) are vărsat de vînt şi este foarte 
agitată ; acum a început-o şi ea cu plînsul. Toată povestea va 
trece în cîteva zile si n-ar afecta-o atît de mult dacă nu i-ar 
fi apărut pe limbă · două pustule care, împreună cu cei doi 
dinţişori pe cale să-i iasă, îi mai dau mari dureri în gură. 
încolo, totul e în ordine. 

Calde salutări ţie şi Maurului din partea tuturor, precum 
şi de la al tău devotat, 

F. Engels 

Bernstein scrie că „Vicarul din Bray" 233) a stîrnit mare 
senzaţie. 

De cînd s-a întors şi pînă sîmbăta trecută, Tussy i-a scris 
lui J enny de trei ori ! 

Publicat pentru prima nară 
ln limba originalului în : 
F. En gels, P. et L. Lafargue. 
„Corresrondancc·-, vol. I ,  
Paris, J 956 

99 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Eduard Bernstein 315 

la Zi.irich 

Londra, 22 sept. 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Alăturat vă trimit prefaţa 234), capitolele I şi II 235) .  Ca

pitolul al III-lea este, de asemenea, gata, ca şi o notă de 

230) Se referă la Eleanor Marx şi Helene Demuth. - Nota red. 
231) Charles Longuet. - Nota red. 
232) - fiica lui Pumps, Lilian Rosher. - Nota red. 
233) F. Engels. „Vicarul din Bray". - Nota red. 
234) F. Engels. „Prefaţă la prima ediţie germană a «Dezvoltării 

socialismului de la utopie la ştiinţă„ (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 1 9, Bucureşti, Editura politică, 1964, p, 332-334. - Nota trad.) -
Nota reci. 

2�5) Este vorba de capitole din prima ediţie germană a lucrării 
lui F. Engels „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". -
Nota red. 



încheiere, de aproximativ 7 pagini, despre vechea proprietate 
in obşte asupra pămîntului („Marca") 236) în Germania. Mai 
vreau însă s-o revăd încă o dată temeinic şi o mai reţin 
puţin. 

Cu reclama de la începutul cărţii nu pot fi de acord. In
trucît Lafargue a scos ediţia franceză, iar Malon i-a trimis 
ceva absolut nesatisfăcător de acest gen, Marx a scris împreună 
cu L[afargue] această introducere 316, care acolo poate că mer
gea. Ediţia germană, scoasă de mine, nu se pretează însă în 
nici un caz la aşa ceva. Cînd M[arx] va fi din nou aici, s-ar 
putea să scriu poate pentru voi o broşurică despre socialismul 
german din 1 840 pînă în 1852 311. Odată şi odată tot trebuie 
s-o fac. Numai că M[arx] are mai mult de jumătate din ma
terial şi Dumnezeu ştie pe unde zace. 

ln legătură cu legea cu privire la asigurările în caz de 
accidente, am nevoie, fireşte, de ambele proiecte, precum şi 
de toate noile proiecte cu caracter social, prezentate Reichsta
gului în toamnă. 

Revendicarea condamnării absolute a impozitelor indi
recte, noi am lansat-o încă în 1 849 şi 1850 318, de aici s-a şi 
inspirat Lass[alle] .  Am reţinut tot ce aţi mai arătat în legă
tură cu Lass[alle] . In unele privinţe s-ar putea aduce unele 
obiecţii, dar nu despre aceasta este vorba. Persoana lui 
Lass[alle] nu intră în discuţie, voi fi însă obligat să pun capăt 
iluziilor că în domeniul economic (ca şi în oricare alt dome
niu) L[assalle] a fost un gînditor original 237) .  

M ă  bucur c ă  articolele sînt scrise de Vollmar 238), ceea 
ce dovedeşte că a făcut mari progrese. Sînt întru totul de 
acord cu cele spuse de dv. referitor la legea excepţională îm
potriva socialiştilor 106. Legea ne poate fi de folos numai dacă 
va fi purement et simplement 239) abrogată. Şi acest lucru se 
va întîmpla numai dacă în dugheana politică din Germania va 
pătrunde, într-un fel sau altul, un suflu proaspăt, dacă :vor 
surveni evenimente care să acţioneze nemijlocit în direcţia 
revoluţiei - o nouă eră 252, o constituţie în Rusia, sau ceva 

236) F. Engels. „Marca". - Nota red. 237) Vezi volumul de faţă, p. 354-356. - Nota red. 238) Vezi volumul de faţă, p. 355. - Nota red. 
m) - pur şi simplu. - Nota trad. 
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de felul ăsta. in cazul acesta, vom cîştiga, fără îndoială, ma
Joritatea pretutindeni unde acum avem o puternică minori
tate şi vom cuceri, în afară de Sax:onia, toate ora.şele mari. 

Reclamaţiile dv. împotriva francezilor sînt eternele recla
maţii pe care toţi le fac. Francezii acţionează sub impulsul 
momentului şi sub influenţa diferitelor persoane. „Cit[oyen]" 
nu-l citesc, „Eg[alite]" soseşte foarte neregulat, nici nu .ştiu 
dacă mai trăieşte, aşa că nu pot nicidecum să apreciez ce-au 
mai făcut oamenii aceştia în ultimul timp. Un lucru este însă 
sigur : cu Brousse nu se poate trăi în pace. El este şi rămîne 
un anarhist cras, care n-a admis decît participarea la alegeri ; 
totodată, excluzîndu-i pe ceilalţi din Federation du Centre 31!1, 
el şi Malon au ascuţit la maximum lupta, în care Br[ousse] 
aplică o tactică absolut bakunistă : calomnii, minciuni şi toate 
infamiile posibile. Tactica celorlalţi este, poate, din cînd în 
cînd, prostească şi puerilă, poate că nu-şi atinge scopul, poate 
că nouă, celor din străinătate, ne ia orice posibilitate de a le 
veni în ajutor (ceea ce noi aici am şi refuzat categoric), dar 
principalul rămîne faptul că o colaborare cu Br[ousse] este 
cu neputinţă. El nu-şi găseşte liniştea pînă cînd mica lui 
clique 240), uzînd de metodele „Alianţei" 28, nu are în mînă 
toată mişcarea. De altfel, întregul „partid muncitoresc" al am
belor fracţiuni laolaltă constituie doar o parte infimă a masei 
muncitorilor din Paris, care continuă să urmeze oameni CC:l 
Clemenceau, împotriva căruia Guesde a pornit o polemică 
cu un caracter prea personal, dusă, în general, nu în termenii 
cei mai potrivi ţi. Or, Cl[emenceau] este foarte capabil de o 
evoluţie şi, în anumite condiţii, poate merge mult mai de
parte decit acum, mai ales dacă va înţelege că este vorba de 
lupta de clasă ; bineînţeles, el va înţelege acest lucru numai 
dacă va fi nevoit. Guesde şi-a băgat în cap că la republique 
athenienne 241) a lui Gambetta este mai puţin periculoasă pen
tru socialişti decît la republique spartiate 242) a lui Clemen
ceau şi vrea să împiedice instaurarea acesteia, ca şi cum noi, 
sau orice alt partid din lume, am putea împiedica vreo ţară 
să parcurgă treptele istoriceşte necesare ale dezvoltării ei ; el 
nu se gînde.şte că în Franţa ar fi mai greu să se ajungă de la 
o republică a la Gambetta la socialism fără să se treacă prin-

2·a') - clicci. - Nota trad. 
�nj - republica ateniană. - Nota trad. 242) - republica spartană. - Nota trad. 
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tr-o republică a la Clemenceau. Iar fără înţelegerea interde
pendenţei istorice necesare şi, implicit, a cursului probabil al 
evoluţiei evenimentelor, nici o politică de partid nu poate fi 
dusă cu succes. In ce mă priveşte, eu consider capitolul acesta 
încheiat şi-i las pe oamenii ăştia să facă ce vor. Nici belgienii 
nu vor realiza mare lucru cu avertismentele lor. 

Nepoata şi fiica adoptivă a lui J[ohn] St[uart] Mill, care 
a trimis bani pentru fondul electoral, se numeşte Helen Taylor, 
deci nu este una şi aceeaşi persoană cu Ellen M. T[aylor] şi, 
chiar dacă amîndouă prenumele înseamnă Elena, între ele 
trebuie să se facă o deosebire riguroasă. 

Despre Garcia 243) nu ştiu absolut nimic. Din cînd în cînd 
vine pe la mine cîte cineva de la Club 320, aşa încît cu prima 
ocazie mă voi interesa. 

Apropo. Cine a lansat în „Citoyen" şi „Bataille" ştirea 
despre moartea lui Bebel ? Noi, cei de aici, ca şi Marx la 
Vevey 69, unde s-a aflat timp de trei săptămîni, ne-am speriat 
cumplit şi n-am avut nici o posibilitate să verificăm vestea 
pînă luni seara, cînd am găsit în „Justice" telegrama de dez
minţire dată de Liebk[necht], căci ceea ce a comunicat şi ceea 
ce nu a comunicat „Soz[ial]dem[okrat]" nu ne putea da o cer
titudine absolută, întrucît gazeta apăruse încă de joi. 
- M[arx] se află acum pe drumul de întoarcere spre Argen
teuil, poate că rămine şi cîteva zile la Geneva ; se simte mai 
bine, dar vara aceasta proastă i-a redus la jumătate succesul 
tratamentului. 

Vă rog să-mi scrieţi cîteva rînduri pentru a-mi confirma 
primirea manuscrisului, precum şi să-mi trimiteţi manuscri
sul împreună cu colile de corectură, bineînţeles, sub ban
derolă. Cît timp mai pot reţine restul 244) fără să stînjenesc 
tipărirea ? 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară, 
in întregime, în 
�Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

Al dv.� 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

m) Vezi volumul de faţă, p. 374-375. -- Nota red. 214) Vezi volumul de faţă, p.  360-361. -- Nota red. 
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1 00 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Londra, 23 sept. 1882 

Dragă Bebel, 
Am tras, din pricina ta, o spaimă straşnică. Acum o săp

tămînă, vineri 15 crt. 215), la ora 10  seara au venit la mine 
doi oameni de la Asociaţie 152, care m-au întrebat dacă este 
adevărat ceea ce s-a comunicat în două numere din „Citoyen" 
(cu un necrolog), şi anume că ai fi murit. Le-am explicat că 
este foarte puţin probabil, dar nu le-am putut spune nimic 
precis. Cum la mine se afla un tip plictisitor care nu voia să 
plece, deşi eu nu mai scoteam o vorbă, abia după ora 1 1  am 
putut să alerg la Tussy Marx ; nu se culcase încă. Avea 
„Bataille" - tot cu un necrolog, fără nici o indicaţie cu pri
vire la sursa informaţiei, care însă era prezentată ca ne
îndoielnică. Aşadar, consternare generală. Cea mai mare ne
norocire care se putea intîmpla partidului german părea, cel 
puţin, foarte verosimilă. Ziarele engleze n-au publicat nimic, 
ceea ce în entuziasmul provocat de Egipt 321 era cît se poate 
de explicabil. După toate, sîmbătă n-am primit nici numărul 
meu din „Soz[ial]dem[okrat]" ,  nu ştiu ce s-o fi întîmplat ; din 
fericire, duminică dimineaţa am descoperit că Tussy îl pri
mise pe al ei şi că, judecînd după conţinutul ziarului, ştirea 
aceasta apărea ca absolut neverosimilă. Să caut prin cafenele 
ziare germane era din capul locului lipsit de sens, întrucît aces
tea sînt zilnic schimbate. Aşa se face că am rămas în cea mai 
chinuitoare incertitudine, pînă cînd, în sfîrşit, luni seara a 
sosit „Justice" cu o dezminţire oficială. 

Cu Marx s-a întîmplat acelaşi lucru. El era la Vevey, 
pe malul lacului Geneva, şi a citit povestea asta în reacţio
narul „Journal de Geneve", care, bineînţeles, o prezenta ca 
absolut certă. lvli-a scris în aceeaşi zi 246) ,  uluit la culme. 

245) In original greşit - „16 crt.". - Nota red. 
�48) Vezi volumul de faţă, p. 100. - Nota red. 
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Scrisoarea lui a sosit tocmai în acea luni seara, aşa ca, mcă 
cu poşta de dimineaţă, i-am putut transmite îmbucurătoarea 
veste 247) că totul a fost o născocire. 

Nu, bătrîne, n-ai dreptul să dai atît de devreme ortul po
pii. Eşti cu 20 de ani mai tînăr decît mine şi, după ce vom 
mai da împreună cîteva bătălii îndrăcite, ai datoria să mai 
rămîi în focul luptei chiar şi atunci cînd chipul meu va fi 
încremenit într-o ultimă grimasă. Şi, cum cei despre care se 
zvoneşte că au murit trăiesc cel mai mult, ţie, ca şi lui 
Marx 322, îţi este, desigur, hărăzită acum o viaţă foarte lungă. 

Dar cine dracu o fi răspîndit zvonul acesta stupid ? Nu 
cumva în spatele lui se ascunde mincinosul Mehring 59 ? 

Ai primit ultima mea scrisoare, de acum vreo 2-3 luni '! 
:\ceea în care îţi răspundeam în legătură cu elementele docile: 
din partid 248) ? 

Intre timp cred că ai văzut cum în repetate rînduri do
rinţa ta ca eu să colaborez făţiş la „S[ozialdemokrat]" se îm
plineşte. Nu mai departe decît ieri i-am trimis lui Bernst[ein], 
temeinic revizuite şi popularizate, primele două din cele trei 
capitole clin „Anti-Dilring" care urmează să apară în limba 
germană 249) după modelul ediţiei franceze aoo. Restul este gata, 
dar mai rămîne la mine, atîta timp cît nu stînjeneşte tipări
rea, ca să mai pot revedea o dată temeinic această parte, care 
este cea mai grea. Ca anexă urmează o notă amplă despre 
proprietatea în obşte asupra pămîntului în vechea Germa
nie 250). Dacă intri la pîrnaie, te-aş sfătui să-ţi procuri de la 
vreo bibliotecă : 

G.L.v. Maurer, „Einleitung in die Geschichte der Marken-, 
Hof-, Dorf-und Stădteverfassung in Deutschland" 

şi a aceluiaşi : „Geschichte der Markenverfassung in 
Deu tschland". 

Este foarte necesar ca cineva din Germania în stare să 
citească asemenea lucruri fără idei preconcepute şi fără preju
decăţi „culte" să se informeze cît de cît în această problemă. 
Lucrările de mai sus sînt esenţiale şi cunoaşterea lor ţi-ar 
oferi o bază extrem de solidă in toate dezbaterile privind pro
prietatea funciară şi problema agrară. 

w) Vezi volumul de faţă, p. 102. - Nota reci. 2�s) Vezi volumul de faţă, p. 330-333. Nota red. 
ml F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". -

Nota rect 2"0) F. Engels. „Marca". - Nota red. 
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Judecind după unele articole scrise de el în „S[ozialdemo
krat]" (despre o eventuală abrogare a legii excepţionale îm
potriva socialiştilor) 313, se pare că Vollmar a făcut mari pro
grese. M-aş bucura dacă lucrul acesta s-ar confirma şi în alte 
privinţe, căci avem o nevoie cumplită de oameni capabili. 

Marx îşi revine încet după cele trei pleurite. Vechea lui 
tuse de natură bronhică, foarte supărătoare, care-l împiedica 
să doarmă, şi-a tratat-o pe cînd se afla la Argenteuil, la iz
voarele de sulf din apropiere, de la Enghien, numai că, din 
pricina vremii proaste şi a stării lui generale, succesul, în 
alte împrejurări aproape sigur, n-a fost complet. Apoi a ple
cat pentru trei săptămîni cu doamna Lafargue la Vevey, pc 
care alaltăieri urma să-l părăsească, pornind mai întîi spre 
Geneva, după care la Paris şi, dacă vremea va fi acceptabilă, 
în octombrie să vină pentru cîleva săptămîni aici. Iarna nu 
trebuie în nici un caz s-o petreacă la Londra ; dacă va pleca 
în sudul Angliei sau în altă parte, asta o vor hotărî medicii. 
Văd însă din scrisorile lui că, deşi handicapat de vara aceasta 
proastă, se reface statornic. 

Unde vă aflaţi, de fapt, acum oameni buni ? „Mica" 206 
-a făcut, pare-se, din voi toţi - aşa cum a făcut boala din 
M[arx] - adevăraţi olandezi zburători. 

Transmite-i calde salutări lui Liebknecht, dacă-l vezi. 
Toată povestea cu Egiptul a fost o răzbunare a evreilor 

(Rothschild, Erlanger etc.) pentru vechea izgonire din Egipt 
în timpul faraonilor 323_ 

Publicat pentru prima oară, 
într-o .formă prescurtată, 
în „Vo1·wărts" nr. 44 
clin :!2 fei.Jruarie 1910 
')i, in înt1·egime, în 
.„Arhlv Marksa i Enghelsa", 
V.Ol l fl/J), 1932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 0 1  

Marx către Laura Lafargue 

la Paris 

Dragă Cacadou, 

[Londra] 9 octombrie 1882 
41, Maitland Park Road, N. W. 

Vremea aici nu e rea, adică am cîteva ore destul de bune, 
cu soare stralucitor ; în rest, cerul e înnorat şi, din cînd în 
cînd, cerne ploaia ; în general, nu-i frig şi numai dimineaţa 
şi seara se instalează cunoscuta ceaţă. 

Sîmbătă a sosit la Londra Schorlemmer, dar numai pen
tru a ne revedea între prieteni. Astă seară însă trebuie să 
plece din nou la Manchester, întrucît mîine urmează să „să
vîrşească" acolo o conferinţă. !ţi trimite calde salutări. 

Engels este foarte supărat că de luni de zile nu i s-a 
mai trimis „Egalite" ; nici exemplarul meu ditto nu mi se 
mai expediază la Londra. Cit este abonamentul la „Citoyen", 
inclusiv taxele de expediere la Londra ? Am uitat de asta 
cînd am plecat de la Paris ; î'�i voi face un money-order 251) 
de îndată ce-mi scrii. 

Ieri am fost la cină la Engels ; Pumps cu baby 252) şi 
Percy 253) erau, of course 254), şi ei. Micuţa este foarte vioaie 
şi are o conversaţie în orice caz incomparabil mai animată 
decît mama ei. 

Ieri seara m-a vizitat Donkin, dar consultaţia medicală 
mi-o va face abia în cursul acestei săptămîni ; găseşte că arăt 
mai bine. După părerea lui, locul cel mai bun pentru a-mi 
petrece fog time 255), care în Anglia se apropie, este insula 
Wight. 

Johnny este voios şi, în general, „happy" 256) ,  deşi este emo
ţionant cit de des pomeneşte de maman a lui şi de Harry. Sub 
îndrumarea lui Tussy, s-a obişnuit din nou să se spele în fie
care dimineaţă „cu apă rece" din cap pînă-n picioare. Starea 

251) - mandat poştal. - Nota trad. 2"2) - copilul. - Nota trad. 
m) Rosher. - Nota red. 
m) - desigur. - Nota trad. 
nJ - anotimpul ceţos. - Nota trad. 2r.0) - fericit. - Nota trad. 
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sănătăţii lui nu lasă cu nimic de dorit. Faptul că se culcă în 
fiecare seară devreme (la ora 8) îi prieşte de asemenea. A 
ajuns cu învăţătura la „literele mari", ditto şi descifrarea cifre
lor romane de pe cadranele ceasurilor. 

Aştept cu nelinişte să-mi dai veşti despre starea lui Jenny, 
atît în ce o priveşte pe ea personal, cît şi gospodăria. Family 
Longuet 257) s-a întors ? 

Marele agitator St. Paulus 25b) tronează, bineînţeles, din 
nou în micul turn din Boulevard de Port-Royal. Scrie-mi 
despre aventurile lui, dar, în primul rînd, despre tine, despre 
cum o duci şi cum stau lucrurile. 

Tusea mă mai supără, mai mult ca un memento 259) că 
trebuia să scap definitiv de ea pentru a deveni din nou alto
gether 260) apt de muncă. 

Lenchen şi Johnny îţi trimit salutări. 
Cu bine, scumpul şi devotatul meu tovară� de drum 

Cacadou. 

Publicat pentru prima oară, 
în limba originalului, 
in „Annaii", an. I, �Ulano, 1958 

1 02 

Old Nick 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 324 

la Zurich 

Lon -.lra, 20 oct. 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Intenţionam de mult să vă scriu despre treburile din 

Franţa, dar abia acum ajung s-o fac. Şi e bine, căci pot omorî 
două muste dintr-o lovitură. 

1 .  st:-Etienne . - Cu toate sfaturile bine intenţionate ale 
belgienilor, inevitabilul s-a produs, elementele ireconciliabile 

m) Charles Longuet şi fiii : Henri, Edgar şi Marcel. - Nota red. 2ssJ Paul Lafargue. - Nota red. 
259j - avertisment. - Nota trad. 
260) - pe deplin. - Nota trad. 
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s-au despărţit 75. Şi asta e bine. La început, cînd s-a înfiinţat 
parti ouvrier 261), se impunea să fie admise toate elementele 
care acceptau programul : dacă unii îl acceptau cu rezerve 
ascunse, asta avea să se vadă mai tîrziu . Noi, aici, nu ne-am 
înşelat niciodată în privinţa lui Malon şi Brousse. Amîndoi s-au 
format la şcoaJ,a de intrigi a lui Bakunin ; Malon a fost chiar 
complice la înfiinţarea „Alianţei" 28 secrete a lui Bakunin (unul 
dintre cei 17 fondatori). Dar, enfin 262) , trebuia să li se acorde 
sansa să arate dacă o dată cu teoria au renuntat si la practica 
bakuni<>tă. Mersul lucrurilor a arătat că ei �u �cceptat pro
gramul (şi l-au falsificat, Malon strecurînd în el o serie de 
înrăutăţiri) cu rezerva ascunsă de a-l submina. Ceea ce a fost 
început la Reims şi la Paris 325 a fost dus pînă la capăt la 
St-Etienne. Caracterul de clasă proletar al programului s-a 
pierdut. Fundamentarea comunistă din 1880 326 a fost înlocuită 
prin cea a Statutului Internaţionalei din 1866, căreia a tre
buit să i se dea o formulare atit de generală tocmai pentru 
faptul că proudhoniştii francezi erau foarte înapoiaţi, dar nu 
puteau fi excluşi. Revendicările pozitive ale programului sînt 
anulate, întrucît orice localitate este liberă să-şi elaboreze un 
program special în vederea unui scop special, şi asta ori de 
cîte ori doreşte s-o facă. Pretinsul partid de la St-Etienne nu 
numai că nu este un partid muncitoresc, clar nu este, în ge
neral, un partid pentru că , ele fapt, nu are nici un program : 
este, cel mult, un partid Malon-Brousse. Cea mai gravă im
putare pe care cei doi au putut-o aduce vechiului program a 
fost că numărul celor pe care i-a respins este mai mare decît 
al celor pe care i-a atras. Acum, acest lucru a fost reparat : 
proudhoniştii, ca şi radicalii 327, nu mai au nici un motiv să 
rămînă în afara partidului şi, dacă ar fi după Malon & Co.„ 
„terciul revoluţionar",  ele care se plînge Vollmar 328, ar deveni 
expresia oficială a proletariatului francez. 

In toate ţările romanice (poate că şi în altele) a domnit 
întotdeauna o practică foarte îngăduitoare în privinţa manda
telor la congres. Multe dintre ele nu puteau suporta lumina 
zilei. Atîta timp cît nu s-au făcut exagerări şi cît n-a fost 
vorba decît de lucruri secundare, n-a fost mare nenorocire. 
Numai că bakuniştii au transformat mai întîi treaba aceasta 
într-o regulă (pentru început în Jura), au trecut apoi la falsi-

-01 )  - partidul muncitoresc. - Npta tJ"ad. 
•o�) - în sfîrşit. - Nota tra<l. 
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ficarea sistematică a mandatelor şi au încercat, astfel, să pună. 
mîna pe putere. Acelaşi lucru îl vedem acum la St.-Etienne. 
Pregătirile în vederea congresului vădesc, în general, vechea 
tactică bakunistă, potrivit căreia orice mijloc este bun - min
ciuna, calomnia, intervenţiile secrete. Este singurul domeniu 
în care Brousse este maestru. Oamenii uită că ceea ce în secţii 
mici şi în regiuni mici, cum este Jura, poate avea succes, 
într-un adevărat partid muncitoresc dintr-o ţară mare trebuie 
în mod necesar să-i ducă la pieire pe cei ce se ocupă cu ase
menea lucruri şi cu asemenea şiretlicuri. Victoria aparentă de 
la St.-Etienne nu Ya dura mult şi în curînd se va sfîrşi de
finitiv şi cu Malon şi Brousse. 

După cît se pare, fiecare partid muncitoresc dintr-o ţară 
mare se poate dezvolta numai în lupta internă, în deplină 
concordanţă cu legile dialectice ale dezvoltării, în general 
Partidul german a devenit ceea ce este astăzi în lupta dintre· 
eisenachieni şi lassallceni 245, în care bătăile aveau rolul prin
cipal. Unirea a devenit posibilă abia atunci cînd banda de 
derbedei, formată cu bună ştiinţă de Lassalle pentru a o fo
losi drept unealtă, era sleită de atîta activitate, şi chiar şi 
atunci noi am procedat prea pripit 311. In Franţa, oamenii 
care, deşi au abandonat teoria bakunistă, continuă să apeleze 
la mijloacele de luptă bakuniste şi, în acelaşi timp, vor să 
sacrifice în scopurile lor speciale caracterul de clasă al miş
cării trebuie mai întîi să se uzeze ei înşişi pentru a face po
sibilă o unire. !n aceste condiţii, a propovădui unirea ar fi 
o curată prostie. Predicile morale nu ajută împotriva bolilor· 
copilăriei, care, aşa cum stau azi lucrurile, sînt inevitabile. 

De altfel, şi celor din Roanne le-ar prinde foarte bine o 
critică permanentă şi aspră. Prea des îi apucă frazeologia re
voluţionară şi o sterilă sete de acţiune. 

2. „Citoyen" - „Bataille". !ncă în vară, cînd treburile
lui „Bataille" mergeau prost, banii fuseseră risipiţi pe reclamă 
etc., capitaliştii se retrăseseră, iar Liss[agaray] rupsese cu 
Malon-Brousse, Liss[agaray] i-a propus lui Guesde fuzionarea 
celor două ziare ; ei amîndoi urmau să fie redactori şefi şi 
fiecare avea dreptul să dea afară trei dintre redactorii celui
lalt ziar. In felul acesta se gîndea Liss[agaray] să-l înlăture pe 
Lafargue, pe care-l urăşte. Redactorii lui „Citoyen" au respins 
în unanimitate propunerea. „Bataille" decădea. Atunci, Liss[a
garay] a aranjat fuziunea cu proprietarul lui „Citoye::-1" (un. 
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financiar olandez 263) , în spatele redactorilor acestuia, sperînd 
ca prin această lovitură de stat să-i :facă să se supună. Dar 
s-a întîmplat contrariul : redactorii lui „Citoyen" n-au între
rupt editarea ziarului nici măcar o zi şi l-au dat în judecată 
pe proprietar pentru încălcarea contractului. In felul acesta, 
ei au dejucat acel coup 264) pus la cale de Liss[agaray]), care 
s-a compromis lamentabil, ceea ce recunoaşte el însuşi, re
curgînd la ultimul mijloc care i-a mai rămas şi provocîn
du-1 pe „le lâche 2G5) Lafargue", cum îl numeşte el în „Bat
[aille]",  la duel, un duel pe care, sperăm, acesta în nici un caz 
nu-l va accepta. - Că, prin această ispravă bonapartistă, 
Liss[agaray] s-a compromis iremediabil, este absolut cert. in
tr-un moment cînd partidul are mai mult decît oricînd ne
·vole de ziarul lui în lupta împotriva celor de la St.-:Etienne, 
·a-l pune existenţa în joc pentru a-ţi salva propriul tău ziar 
muribund, a-i schimba cu orice preţ caracterul (dacă lovitura 
reuşeşte) , şi toate astea realizate printr-o alianţâ cu proprie
tarul burghez, împotriva reprezentanţilor partidului, redac
torii - iată ceva ce nu poate fi îngăduit. 

Dacă materialul anexat este prea dur, atenuaţi-1 329. Cum 
merge cu tipărirea broşurii 266) ?  Marx se află aici (dar e 
secret ! )  şi sperăm că va putea petrece iarna pe coasta Angliei. 

Al dv., 
F. E. 

Această scrisoarea va pleca la ora 5 seara, 20 octombrie, 
·aşa că mîine seară sau duminică 267) dimineaţă trebuie să 
ajungă în mîinile dv. 

Publicat pentru prima oară 
ln „Arhiv Marksa i En�helsa", 
vol. I, 1924 

203) Blommestein. - Nota red. 
204) - lovitură. - Nota trad. 
205) - laşul. - Nota trad. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

266) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" 
1(ediţia germană). - Nota 1·ed. 

1167) ln original greşit : sîmbătă. - Nota red. 
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103  

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 21 oct. 1882 

Draga mea Laura, 
Alaltăieri am primit de la Paul 268) primele două numere 

ale transplantului „Citoyen" 330• Tocmai am aflat din „Justice" 
ce „lovitură a la J arnac" 331 a încercat să dea nobilul Pros
pere 269) lui Parti ouvrier 270) ; din cele două „Citoyen" po
menite mai sus am văzut că le coup avait manque 271), iar din 
atacul stupid publicat în „Citoyen et Bataille" împotriva lui 
„le lâche P. L[afargue]" ne-am dat seama că Prospere le 
savait parfaitement 272) şi a fost nevoit să-şi dea jos masca 
şi să se arate aşa cum este în realitate, un spadasin de tipul 
lui Cassagnac 332. Bineînţeles că Paul nu este atît de prost 
încît să cadă în această cursă. 

De două zile n-am mai primit nici .,Cit[oyen]" ,  nici 
„Cit[oyen] et Bat[aille]", iar astăzi n-a venit nici „La Justice". 
De aceea, plutim în cea mai deplină necunoaştere. Oare din· 
lipsă de bani şi-a încetat apariţia „Cit[oyen]" după două nu
mere, sau numai au genie eminement organisateur des fran
c;ais 273) trebuie să-i mulţumim pentru faptul că nu l-am µri
mit ? Tu ştii că, într-o criză cum este aceasta, nouă trebuie· 
să ni se furnizeze cu regularitate informaţii, pe care, alt
minteri, aici nu le putem obţine. Ieri i-am scris lui Bern
stein 274) o scrisoare lungă atît despre Malon-Brousse, cît şi 
despre această ultimă poveste ; la Paris, în fiecare zi se poate 
întîmpla ceva important, pe care B[ernstein] l-ar putea da 
publicităţii imediat, şi în forma cuvenită. Dar cum pot face 
acest lucru fără a avea material ? Oare prietenilor noştri din 

2os) Lafargue. - Nota red. 269) Lissagaray. - Nota red. 
270) - partidul muncitoresc. - Nota trad. 271) - lovitura a dat greş. - Nota trad. 212) - o ştia prea bine. - Nota trad. 
273) - geniului eminamente organizatoric al francezilor. - Nota:: 

trad. 
274) Vezi volumul de faţă, p. 367-370. - Nota red. 
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Paris le este într-adevăr cu neputinţă să rezolve această pro
blemă, extrem de importantă pentru propriul lor interes ? 

De la Maur am aflat astăzi că i-ai scris şi că J enny se 
simte mai bine. In general, Maurul se simte foarte bine. Don
kin, care l-a consultat, a fost chiar uluit de ameliorarea vizi
bilă constatată (cu excepţia inevitabilelor urme ale celor două 
pleurite) şi este de părere că Marx va putea petrece iarna pe 
-coasta sudică a Angliei. Va trebui să plece curînd ; astăzi avem 
o zi mizerabilă, umedă - dar caldă -, şi cînd la alţii timpul 
e frumos, la noi se instalează ceaţa. 

Aş vrea, dac-ai putea, să vii odată într-o duminică seara 
·să vezi cum s-a schimbat totul. Maurul, fireşte, nu poate ieşi 
seara, aşa că la mine nu-i nimeni în afară de Pumps şi ai 
ei 275) si uneori Helen 276) Crimm" 277) a dispărut cu desă-. '  ' . ,, 
vîrşire. Zilele acestea a venit din nou marele Loria. In seara 
aceea, întîmplator, la mine se afla J ollymeyer 278) şi, cu toţi 
· eram cam cu chef, bietul Loria a trebuit să înghită unele ta
chinări ; a întrebat-o pe Helen dacă şi ea a studiat economia 
politică şi ne-a povestit că la Berlin a gustat vin de Mosela, 
dar că avea gust de apă cu zahăr. Iţi poţi închipui ce hohote 
de rîs au urmat. Imi dau seama că bietului pedant nu i-a prea 
tihnit societatea noastră „sarcastică" .  Inchipuie-ţi că nu voia 

· să creadă că tu şi Tussy sînteţi surori şi a făcut ochi mari cînd 
a auzit cine este tatăl tău. 

Astăzi a venit la Maur - în timp ce eram şi eu acolo 
- signor Alessandro Oldrini, dar a fost respins cu fermitate, 
care m-a umplut de bucurie. Dacă Maurul l-ar fi primit, Dum
nezeu ştie cîţi Zanardelli ar mai fi urmat. 

Familia lui Pumps o duce foarte bine, de vreo două săp
tămîni s-au mutat în noua lor casă, care nu este încă complet 
mobilată, din lipsă de bani lichizi. Baby 279) a avut un abce& 
_pe piept, dar e pe cale să se vindece. Charley 280) şi d-şoara 
Bevan s-au căsătorit în urmă cu trei săptămîni ; nu i-am mai 
văzut de la fericitul eveniment. 

275) Familia Rosher : Mary Ellen, Percy şi Lilian. - Nota red. 
m) Demuth. - Nota rerl. 
277) Pentru această aluzie (cuvîntul, greu de descifrat, ar fi 

-putut fi şi .,crimon„) nu s-a găsit nici o explicaţie. - Nota red. 
278) Poreclă a lui Schorlemmer ; de la cuvîntul englez „jolly" = 

„vesel", „cu chef" şi cuvîntul german „Meier - „fermier"'. - 1\"otc. rerl. 
270) Lilian Rosher. - Nota red. 
280) probabil Charles Roesgen. - Nota red. 
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Se apropie ora închiderii poştei şi, cum vreau să pri
meşti această scrisoare mîine dimineaţă, trebuie să închei. 
Calde salutări lui Paul şi - dacă îi vezi - ltJi Guesde şi 
Mesa. 

1 04 

Cu afecţiune al tău, 
F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

Londra, 27 oct. 1882 

Dragă domnule Bernstein, 
Vă comunic în grabă finalul poveştilor de la Paris 281), căci 

nu-mi închipui că parizienii noştri vă trimit materialele 
- chiar şi noi, cei de aici, cu greu le smulgem de la oamenii 
ăştia. 

Aşadar, „Citoyen" a continuat să apară în vechea redac
ţie, în timp ce Liss[agaray], ajutat de doi anarhişti, Mals şi 
Crie, redacta „Le Citoyen et la Bataille". Vineri seara, „Ci
t[oyen] et Bat[aille]" a încercat să obţină confiscarea (de către 
poliţie) a lui „Cit[oyen]" din cauza unui foileton al Vandei 
Krîlova, asupra căruia proprietarul vechiului „Cit[oyen]", 
Blommestein, financiar olandez şi, în prezent, asociatul lui 
Liss{agaray], revendica drepturi de proprietate. Fiind prevenite 
la timp, foiletonul a fost scos, iar comisarul de poliţie venit 
pentru confiscare a fost nevoit să se retragă cu coada între 
picioare. Duminică, redacţia lui „Citoyen et Bataille" declara 
că, dacă încercările de confiscare a lui „Citoyen" se vor repeta, 
ea va demisiona en masse 282) (3 oameni) . In aceeaşi seară, 

281) Vezi volumul de faţă, p. 369-370. - Nota red. 2s2) - în masă. - Nota trad. 
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duminică, „Citoyen des deux mondes", cum se intitula, la 
sugestia juriştilor, a fost confiscat, tot în urma cererii lui 
.Blommestein, pentru folosirea nelegală a respectivei denumiri . 
Luni, adică marţi dimineaţa, a apărut din nou sub titlul „Cito
yen international" şi a cerut redacţiei lui „Cit[oyen] et Ba
t[aille]" să-şi respecte cuvîntul şi să demisioneze. Aceasta 
însă nici n-a vrut să audă de aşa ceva. Mals şi Crie au afir
mat, în particular, că în orice caz ei vor demisiona, dar n-o 
iac ; Crie este arestat pentru o pretinsă participare la eveni
mentele de la Montceau-les-Mines 333 şi intră la închisoare. 

Intre timp, întrucît redacţia lui „Cit[oyen]", dacă nu-şi 
schimba denumirea, avea să se teamă zilnic să nu fie confis
cată, de 4 zile şi-a intitulat ziarul „L'Egalite", săptămînalul 
„Egali te" urmînd să apară paralel. De unde au banii, nu ştiu, 
de trei săptămini n-avem nici o veste de la oamenii ăştia. 
Astăzi, nici „Egalite" n-a venit. Dar la genie eminemment or
ganisateur 283) al francezilor se manifestă la prietenii noştri, 
ln special, în organizarea celei mai colosale dezordini, aşa că 
·de aici nu se poate trage nici o concluzie. 

Incercarea de a lichida „Cit[oyen]" cu ajutorul judecăto
rilor şi al poliţiei îi smulge lui Liss[agaray] ultima frunză 
'de viţă cu care se acoperea. El este o combinaţie rar întîlnită 
de prostie şi j osnicie. 

Marx vă roagă să-i trimiteţi un exemplar din legea el
veţiană pentru reglementarea muncii în fabrici 84. Ne-aţi în
datora foarte mult dacă ne-aţi putea spune în ce an, aproxima
tiv, a fost adoptată legea pentru reglementarea muncii în fa
brici actualmente în vigoare în Germania şi dacă este o lege 
specială sau o parte din Regulamentul pentru meşteşuguri al 
Reichului 84, pentru a putea s-o procurăm. M[arx] are ne
voie de această lege pentru ediţia a 3-a a volumului I 284) şi 
promite să vă trimită în schimb, cu vreun prilej oarecare, 
material pentru „S[ozialdemokrat]". Peste cîteva zile va pleca 
pe insula Wight, unde, dacă totul este în ordine, va rămîne 
,peste iarnă (5-6 ore de drum de aici). 

Mister Garcia al dv. este unul dintre acei democraţi mâ
Tunţi care se invîrtesc pe aici prin Londra şi se vîră în toate 
.asociaţiile 334• Cel mai proaspăt conducător al lor, sau Haupt-

!83) - geniul eminamente organizatoric. - Nota trad. ist) - al „.Capitalului". - Nota red. 
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chef 335, cum spunea Stieber, este un barrister 285) ,  Hyndman,.. 
un democrat ambiţios şi vehement, candidat parlamentar, că
zut la ultimele alegeri . In spatele tuturor acestor oameni nu 
se află nimeni, ei se sprijină unul pe altul. Sînt împărţiţi în 
tot felul de secte şi într-o gloată nesectară general-democra
tică. Principalul este să-şi dea importanţă în faţa lumii. Aşa 
se explică toată această înşirare de celebrităţi anonime în co
respondenţele lui Garcia. Cei mai mulţi dau dovadă de bune 
intenţii cu nemiluita, dar şi de buna intenţie de a juca un rol. 
De aceea, v-aş sfătui să fiţi foarte prudenţi cu scrisorile omu
mi acesta ; în ultimă instanţă, principalul lui scop este să 
prezinte drept partid important o clică măruntă care, de două
zeci de ani încoace, sub diferite nume şi sub diferite forme, 
a rămas aceeaşi nulitate. Dar eu nu cred că raţiunea de a fi 
a lui „S[ozialdemokrat]" este de a asigura acestor impotenţi 
zeloşi o faimă continentală. Alăturat vă trimit un bilet din 
partea uneia dintre măruntele asociaţii al cărei secretar este 
Garcia şi la care nu de mult am fost invitat să ţin o con
ferinţă ; bineînţeles, am refuzat. 

Ard de nerăbdare să primesc materialele despre Bismarck. 
Dacă M[arx] pleacă acum, mă pun serios pe lucru, iar dacă 
mă voi apuca de o lucrare mai mare, care de mult trebuia să 
fie gata 286) ,  nu mă voi elibera prea curînd şi vă previn că, în 
acest caz, veţi avea de aşteptat. Dacă aş fi avut aici materia
lele, m-aş fi putut apuca imediat de lucru şi aş fi terminat 
mai întîi treaba asta. Bebel mi-a promis-o, dar n-a trimis 
nimic, iar dacă acum intră la răcoare, unde Liebk[necht] se 
află deja de mai înainte 336, ceilalţi cu atît mai mult nu-mi vor
mai trimite ceva ! 

Cele alăturate sînt pentru Kautsky. Calde salutări . 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

Al dv„ 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

2ss) - avocat. - Nota trad. 2sa) Engels se referă, probabil, la „Dialectica naturii-", comp. vo
lumul de faţă, p. 122--1124. - Nota red. 
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105  

Engels către August Bebel 337 

la Leipzig 

Londra, 28 oct. l!l82 

Dragă Bebel, 
!n sfîrşit, ajung să-ţi scriu - de circa 3 săptămîni M[arxj 

se află din nou aici, poimîine pleacă pe insula Wight, şi aşa 
se face că n-am avut timp de nimic. 

Dintre articolele lui V[ollmar],  în special primul 313 mi-a 
plăcut foarte mult, datorită replicii meritate la adresa dom
nilor tînguitori din „aripa de dreapta", care se agită pentru 
a obţine abrogarea legii excepţionale împotriva socialiştilor 106, 
chiar în condiţii care ... pentru partid ar fi mai dezavantajoase 
decît însăşi legea împotriva socialiştilor, în ideea ca, astfel, 
să se ajungă din nou la înfiinţarea unor ziare a la „Gerichts
zeitung" şi, totodată, la vechile oale cu carne din Egipt 338 ale 
publicisticii. Acestor domni - şi numai împotriva lor erau 
îndreptate articolele - ar fi fost, după părerea mea, foarte 
indicat să li se arate C'ă abrogarea de bună voie a legii împo
triva socialiştilor poate foarte bine să fie făcută în condiţii 
-care înrăutăţesc situaţia partidului ; trebuia să se sublinieze 
că cerşind şi umilindu-ne avem cele mai puţine şanse de a 
-scăpa de legea excepţională împotriva socialiştilor. 

De altfel, şi pentru mine, această problemă este o problemă 
academică. Cred că legea va fi măturată de evenimentele care 
vor aduce după ele revoluţia şi care nu pot întîrzia prea mult. 

Cel de-al doilea articol l-am citit destul de în fugă, în 
timp ce vreo 2-3 persoane vorbeau într-una. Altminteri, după 
felul cum îşi reprezintă revoluţia, aş fi recunoscut influenţa 
franceză şi, implicit, pe V[ollmar] al nostru. Tu ai sesizat 
foarte bine 339 acest aspect. Este, în sfîrşit, realizarea visată a 
frazei despre „o singură masă reacţionară" 340• Toate partidele 
oficiale strînse într-un singur nod : noi - aici, socialiştii în
colonaţi - acolo ; o mare bătălie decisivă, victorie pe toată 
[inia dintr-o singură lovitură. 1n realitate, lucrurile nu se 
petrec atît de simplu. In realitate, dimpotrivă, revoluţia în
.cepe, aşa cum remarci şi tu, prin aceea că marea majoritate 
a poporului, precum şi a partidelor oficiale se unesc împotriva 
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guvernului, izolat ca urmare a acestui fapt, şi îl răstoarnă ; 
!'?i numai după ce partidele oficiale care au putut să mai re
ziste se distrug luptîndu-se între ele, unele cu altele şi unul 
după celălalt, abia atunci intervine marea separare a lui 
V[ollmar] şi, o dată cu ea, şansa dominaţiei noastre. Dacă am 
vrea, ca V[ollmar], să începem imediat revoluţia cu ultimul ei 
.act, ne-ar merge cumplit de rău . 

Pasajului final referitor la noua tactică nu i-am dat 
.atunci prea multă atenţie - în orice ca.z, dacă iei în mma 
Codul penal, îţi dai seama că pasajul acesta conţine multe 
lucruri care te pot băga la zdup. Totuşi, n-are ce să strice 
dacă, ici-colo, cîte unul exagerează în bine, cînd şi în cea
laltă direcţie se păcătuieşte destul. Dacă eu am trecut prea 
uşor peste acest pasaj, în schimb, am impresia că tu l-ai luat 
prea în serios şi, din felul în care jubila Viereck în „Slid
<l[ eutsche] Post", îţi poţi da seama cum încearcă aripa de 
dreapta să exploateze răspunsul tău 341. Eu nu cred că, sub 
influenţa articolelor lui Vollmar, oamenii noştri din Germania 
-şi-au însuşit aşa, pur şi simplu, dintr-o dată, felul lui de a 
vorbi. Numai dezideratul formulat de Vollmar : „Noi ne or
ganizăm în secret", trebuie să fie neapărat respins. 

Ard de nerăbdare să primesc materialul referitor la Bis
marck 287), dar acum, cînd amîndoi 288) staţi la răcoare 336, va 
trebui să mai aştept. Dacă în:::.ă mă voi adînci într-o altă lu
crare mai mare, care de asemenea aşteaptă de mult 289), nu 
mă voi mai putea întrerupe şi Bismarck va fi cel care va tre
bui să aştepte 290). 

In Franţa, sciziunea aşteptată mai de mult s-a produs 75. 
Colaborarea initială a lui Guesde si Lafargue cu Malon si 
Brousse nu putea fi evitată, desigur,' la înfiinţarea partidului, 
dar Marx şi cu mine nu ne-am făcut niciodată iluzii asupra 
faptului că aceasta va putea fi de durată. Problema litigioasă 
este pur principială : lupta trebuie dusă ca o luptă de clasă 
a proletariatului împotriva burgheziei, sau se admite ca, în 
'Stil oportunist (sau, cum se numeşte în traducere socialistă : 
posibilist), să se renunţe la caracterul de clasă al mişcării şi 
la program în toate cazurile cînd, procedînd astfel, se pot 
cîştiga mai multe voturi şi mai mulţi .,adepţi" ? Malon şi 
Brousse s-au pronunţat pentru cea de-a doua alternativă ; prin 

287) Vezi volumul de faţă, p. 355. - Nota red. 288) Bebel şi Liebknecht. - Nota red. 289) Engels se referă, probabil, la „Dialectica naturiiu. - Nota red. 
29°} Vezi volumul de faţă, p. 354-356. - Nota red. 
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aceasta, ei au sacrificat caracterul proletar, de clasă, al miş
cării şi au făcut inevitabilă ruptura. Cu atît mai bine. Dezvol
tarea proletariatului este însoţită pretutindeni de lupte in
terne, iar Franţa, unde acum, pentru prima oară, se formează 
un partid muncitoresc, nu face excepţie. Noi, în Germania> 
am depăşit prima fază a acestei lupte interne (cu lassall{e
enii]} şi acum ne aşteaptă al.tele. Udtatea este un lucru bun 
atîta timp cît există, dar sînt şi lucruri mai presus de unitate. 
Şi cînd o viaţă întreagă ai luptat, ca M[arx] şi ca mine, mai 
mult împotriva pretinşilor socialişti decît împotriva oricui 
altcuiva (căci burghezia am luat-o numai ca clasă şi aproape 
niciodată nu ne-am lăsat antrenati în ciocniri individuale cu 
burghezii), nu poţi să fii prea mÎhnit că inevitabila luptă a 
izbucnit. 

Sper că scrisoarea îţi va parveni înainte ca tu să intri 
la răcoare. Marx şi Tussy îţi trimit calde salutări. M[arx] 
este aproape vindecat şi,  dacă pleurita nu va recidiva, în 
toamna viitoare va fi zdravăn cum n-a mai fost de ani de zile. 
Dacă în „Kafigturm" 291), cum i se spune la Berna, îl vei 
întnni pe Liebkn[echt], salută-l din partea noastră, a tuturor. 

Al tău, 
F. E. 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1 0 6  

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 30 octombrie 1882 

Dragul meu Lafargue, 
Trimiteţi, vă rog, ediţia cotidiană a lui „Egalite" în mod 

regulat la 
Redacţia lui „Sozialdemokrat", 

ZUrich, Elveţia. 

201) - „turn colivie" (închisoare). - Nota trad. 
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Vi se va trimite în schimb "S[ozialdemokrat]".  Este, ce-i 
drept, un schimb inegal - un cotidian contra unui săptă
mînal -, dar cei cîştigaţi veţi fi, totuşi, voi. Problema care 
se pune este ca redacţia lui „S[ozialdemokrat]" să fie ţinută 
la cur.ent cu .cele ce se întîmplă la Paris, iar voi înţelegeţi că 
pentru o redacţie proletară este ± 292) imposibil să se aboneze 
la toate ziarele care apar şi dispar la Paris. 

Fină acum, Vollmar era pentru „S[ozialdemokrat]" prin
cipala sursă de informaţii din Paris. El este deputat în 
Reichstagul german, fost ofiţer, paralizat în urma unei răni. 
Este prieten cu Malon, deci vă puteţi imagina cum l-a montat 
acesta împotriva partidului vostru. El nu numai că s-a pri
ceput să exploateze numeroasele greşeli, pe care n-aţi întîr
ziat să i le oferiţi pe tavă (dt ?ildă, stupidul articol al lui 
Leon Picard despre germanii din Paris, apărut în septeu�brie 
trecut 342), dar, după cum îi este obiceiul, i-a înşirat şi o su
medenie de minciuni grosolane. 

Altminteri, Vollmar este un băiat bun ; în Germania a 
-editat o broşură cu un caracter atît de pronunţat imposibi
list 313, încît nu mai poate rămîne posibilist în Franţa. Ar 
trebui să se caute o ocazie de a intra în vorbă cu el si de a-i 
arăta şi reversul medaliei. Eu n-am adresa lui din P�ris, dar 
nu e greu de găsit. 

Public la Ziirich o ediţie germană a lucrării "Le soc[ia
lisme] ut[opique] ct le soo[ialisme] scient[ifique]" cu multe 
completări 343. De îndată ce-o voi primi, îţi voi trimite cîteva 
exemplare. Toată povestea va fi cam de două ori mai lungă 
decît traducerea voastră 300. Nu există vreo posibilitate să 
se scoată o nouă ediţie franceză, pe baza celei germane ? 

Repet, pentru voi este extrem de important să furnizaţi 
informaţii lui „S{ozialdemokrat]". Bernstein are cele mai bune 
intenţii, dar de aici nu-l putem ţine la curent cu lucruri care 
adesea nici nouă nu ne sînt aduse la cunoştinţă. Ar trebui să 
găsiţi un prilej de a-i scrie .şi a-i cere unele date etc. Acestea 
sînt mijloacele inofensive cu ajutorul căroca Malon ştie să-şi 
clştige simpatia oamenilor şi pe care voi continuaţi şă le 
desconsideraţi. E bine să vă amintiţi din cînd în cînd că 
Parisul nu mai este capitala !urnii (care, în general, nu mai 
are nici o capitală), şi cu atît mai puţin că reprezintă în
treaga lume. 

Calde salutări Laurei. 

i9:) - mai mult sau mai ,puţin. - Nota trad. 
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Ieri, Marx a luat prînzul la mine, seara am mîncat cu 
toţii la el, apoi am mai stat împreună pînă la ora unu şi am 
băut rom ; astăzi a plecat la  Ventnor. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. „Correspondance·', 
t. I, Paris, 1956 

107 

Cu totul al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Eduard Bernstein 344 

la Zi.irich 

Londra, 2/3 nov. 82 

Dragă domnule Bernstein, 
Nici acum n-am primit corectura 293) (a sosit chiar acum7 

pe 3/1 1) .  In schimb, am primit de la Bebel proiectul de lege 
cu privire la asigurarea contra accidentelor şi pentru cazuri 
de boală din 1 882, dar nu proiectul iniţial 176, care reprezintă 
socialismul lui Bismarck în formă pură, nealterat de votările 
în Reichstag. Acesta, eventual împreună cu celălalt, referitor 
la banca pentru asigurarea contra accidentelor, mi-ar fi de 
mare folos ; fără ele nu pot face nimic 345. 

Multe mulţumiri pentru Marquis Posener 294) .  In legătură 
cu celelalte căi ferate, n-am nevoie de toate amănuntele. Este 
suficient cursul de la începutul sau de la jumătatea anului 1 87[1 
(înainte de a se fi aflat ceva despre etatizare) ; diferenţa dintre 
cursul de atunci şi cel de astăzi dovedeşte ea singură felul în 
care statul a cumpărat burghezia. 

Lassalle era în multe privinţe un bun jurist şi a studiat 
suficient dreptul de succesiune roman pentru ca prin cunoş
tinţele lui să impună juriştilor. (Aceasta era expresia lui fa-

293) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". -
Nota red. 

294) Porecla pe care o avea la bursă Markisc11-Posener Eisen
bahngesellschaft. - Nota red. 
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vorită ; cînd a văzut la British Museum piatra de la Rosette 346, 
i-a spus lui Marx : Ce crezi, merită să mă ocup de asta şase 
luni ca să impun egiptologilor ?) ln Germania ajunge ca cineva 
să dezvolte un anumit punct după o anumită teorie, iar as
tăzi juriştii au uitat că teoria dezvoltată de L[assalle] este 
preluată textual din filozofia dreptului şi filozof ia istoriei a 
tui Hegel şi că, aplicată la dreptul de succesiune roman, mai 
este şi greşită ; acest drept nu decurge din „voinţă'', ca la 
Hegel, ci din istoria romanului gens, comunitatea familială 
a ginţii, despre care majoritatea juriştilor nu ştiu prea multe. 
De altfel, eu n-am spus decît că voi fi nevoit să distrug legenda 
despre Lassalle ca gînditor original 295), şi acest lucru este 
absolut necesar. 

Nu ştiu nimic de scrisoarea lui Laf[argue] 296) care a apă
:rut în „Proletaire", voi s.::rie la Paris să-mi fie trimisă, dar 
de acolo e greu de obţinut ceva. Dacă mai aveţi ziarul, vă rog 
să mi-l trimiteţi, vi-l voi restitui. De altfel, Malon ar trebui să 
ia seama : Laf[argue] are de la el o grămadă de scrisori com
promiţătoare. 

Absurdul articol al lui Picard a fost, bineînţeles, deza
vuat in „Cit[oyenj" 342, Marx însuşi a văzut asta. De altfel, omul 
care v-a trimis articolul cu pasajele subliniate cu albastru nu 
1Ştie franţuzeşte ; el subliniază ca declaraţie şovină din partea 
lui „Citoyen" un pasaj pe care Picard îl pune în gura exploi
teurs bourgeois. . .  ligue des patriotes . . .  dont Ga,mbetta et la 
tete 297) ! Il subliniez cu roşu. Picard se complace în situaţia 
de oponent al lui Guesde şi şi-a strecurat articolul ca să-i 
joace acestuia o festă ; dacă acolo ar fi existat o redacţie ca 
lumea, stupizenia aceasta n-ar fi apărut. 

Tre<: acum la comportarea „oricum, numai corectă nu a 
Ted[actorilor] lui -.Cit[oyen]» în affaire Godard" 102. Intîmplă
tor cunoaştem exact această poveste, întrucît atît persoanele 
implicate, cît şi altele neimplicate i-au relatat-o adeseori lui 
Marx la Paris. ln urma unui incident petrecut la o adunare, 
Godard se duce la redacţia lui „Cit[oyen]'', unde este primit cit 
se poate de prietenos de Guesde, care şi acum mai nutreşte o 
anumită duioşie personală pentru ex-fraţii lui anarhişti. In 
.mijlocul unei discuţii paşnice, fără nici un motiv, Godard îi 
.arde lui Guesde o lovitură puternică în obraz. Sar şi ceilalţi. 

295) Vezi volumul de faţă, p. 360. - Nota red. 
296) Vezi volumul de faţă, p. IOî-108. - Nota red. 
297) - exploatatorilor burghezi... ligii patrioţilor.„ a căror căpete

nie e&te Gambetta. - Nota trad. 
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Godard, cu laşitatea specifică anarhiştilor, se retrage într-un 
colţ ; doar n-o să maltrateze un prizonier ! Şi naivii aceia de 
la „Citoyen", în loc să-i tragă o mamă de bătaie, se sfătuiesc 
între ei si hotărăsc : Qu'en effet i1 fallait de lâcher- parce 
qu'il - etait prisonnier ! ! 298). Godard, rămas, din păcate, ne
bătut, profită de ocazie şi o şterge. 1n seara următoare însă� 
cînd se ştia bine că cei mai mulţi dintre redactori lipseau� 
vreo duzină de anarhişti înarmaţi (cu bîte etc .) se năpustiră 
în redacţie, cerînd, sub tot felul de ameninţări, satisfacţie. 
Massard însă s-a ţinut tare, iar ei au fost nevoiţi să se re
tragă fără să fi obţinut nimic. Imediat, cele întîmplate au fost 
aduse la cunoştiţa lui federation du centre 243, care a trimis. 
cîteva seri de-a rîndul muncitori pentru a face de gardă lai 
redacţie, iar domnii anarhişti nu s-au mai arătat. 

Şi acum vă rog şi eu să-mi comunicaţi în ce a constat 
comportarea „oricum, numai corectă nu" etc . 

Din tot conţinutul scrisorii dv. trebuie să conchid că nu 
primiţi cu regularitate „Citoyen" şi, de aceea, a trebui� să vă  
mulţumiţi, în  afară de  .,Egal[ite]" şi „Prolet[aire]", cu  ştirile 
primite de la tovarăşi din Paris care, la rîndul lor, s-au servit 
ca sursă de informaţii numai de Malon & Co. şi, după cum 
se pare, au vădit faţă de aceştia o credulitate exagerată. După 
părerea mea însă, organul partidului nu trebuie în nici un caz 
să se lase influenţat în aprecierea făcută mişcării muncitoreşti 
dintr-o altă ţară în special de către tovarăşi care se află 
într-o capitală străină şi a căror componenţă se schimbă 
într-una. Asociaţiile germane din străinătate constituie, cate
goric, cea mai proastă sursă de infamaţii despre mişcarea din 
străinătate ; ele sînt rareori în măsură să-şi facă o imagine 
asupra ansamblului, de cele mai multe ori au doar un cerc 
restrîns de legături speciale, din care cauză nu pot fi la 
curent cu mersul şi evoluţia mişcării care-i înconjură, şi, în 
sfîrşit, ele îşi închipuie şi astăzi că sînt mai importante decît 
masele din Germania. Cum am mai fi putut aprecia liber 
mişcarea sau lipsa unei mişcări în Anglia dacă am fi ţinut 
cît de cît seama de majoritatea schimbătoare, a asociaţiei 152 de 
aici ? Şi asociaţiile germane din New York nu au şi ele o 
atitudine tot atît de necritică faţă de mişcarea muncitorească 
americană ? Fiecare asociaţie cere, în primul rînd, să i se 
recunoască importanţa şi, de aceea, dacă nu are o conducere 

�98) Că, de fapt, ar trebui să-i dea drumul, fiindcă. era prizenier. -

Nota trad. 
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foarte energica işi înţeleaptă, nu este greu să cadă în plasa 
unor străini versaţi în toate tertipurile. 

Afirmaţiile dv. repetate cu privire la discreditarea "mar
xismului" în Franţa se bazează pe aceleaşi surse, adică pe 
cei care-i ţin isonul Lui Malon. E drept că aşa-numitul „mar
xism" din Franţa este un produs absolut propriu, astfel încît 
Marx i-a spus odată lui Laf[argue] : ce qu'il y a de certain 
c'est que moi, je ne suis pas marxiste 299). Dar faptul că 
.,,Cit[oyen]" apărea în vara trecută în 25 OOO de exemplare şi 
beneficia de o asemenea poziţie încît Lissagaray şi-a riscat 
reputaţia pentru a pune mîna pe el 300) pare să contrazică, 
totuşi, întrucitva faimoasa discreditare. Mai mult contrazice 
însă faptul că discreditarea nu i-a împiedicat pe aceiaşi 
oameni să dispună de un asemenea credit încît, alun
gaţi fiind de la „Citoyen", au reuşit să înfiinţeze, în aceeaşi zi, 
un nou mare cotidian 330, pe care două săptămîni întregi l-au 
menţinut aproape exclusiv cu sprijinul muncitorilor şi micilor 
burghezi (ouvriers et petits industriels, scrie Laf[argue]), în 
pofida şicanelor făcute de fostul proprietar 301) al vechiului 
„Cit[oyen]", şi să găsească un capitalist cu care mîine ur
mează să trateze definitiv - oui ou non - în privinţa zia
rului 302) .  Cînd faptele sînt atît de elocvente, Malon ar trebui, 
de bună seamă, să-şi păstreze „discreditarea" pentru sine. Iar 
„creditul" d-lui Malon este atît de mare, încît, atunci cînd i-a 
cerut lui Rochefort să-i mărească onorariul pentru articolele 
lui din „Intransig[eant]", acesta i-a răspuns : je vous paierai 
plus si vous ecrivez moins 303) .  Să încerce şi Malon să în
fiinţeze aşa, fără un ban în buzunar, un cotidian la Paris 
pentru a arăta de ce credit se bucură ! 

Dar destul despre asta. L-am rugat pe Laf[argue] 301) să 
trimită „Egalite", pe bază de schimb, la redacţia lui „S[ozialde
mokrat]" şi el mi-a scris astăzi că aşa va face, iar dv. veţi 
avea amabilitatea să trimiteţi apoi „S[ozialdemokrat]" la re
dacţia lui „Egfalite]". Dacă „Eg[alite]" nu va sosi cu regula
ritate, vor fi suficiente dteva rînduri pe o carte poştală adre
sată lui P. Laf[argue], 66, Boulevard de Port-Royal, Paris. 

299) - ceea ce este sigur e că eu nu sint marxist. - Nota trad. 
300) Vezi volumul de faţă, p. 368-369, 373-374. - Nota red. 
301) Blommestein. - Nota red. 
ao2) „Egalite-' . - Nota red. soa} - vă voi plăti mai mult dacă veţi scrie mai puţin. - Nota 

trad. ao4) Vezi volumul de faţă, p. 379. - Nota trad. 
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1n ceea ce priveşte articolele lui Vollmar 313, în special 
primul, cu tăişul îndreptat direct împotriva celor ce cer m 
gura mare abrogarea cu orice preţ a legii excepţionale îm
potriva socialiştilor 100, a fost foarte bun şi convingător. Pe 
al doilea l-am citit destul de superficial, fiind pe picior de 
plecare şi cu 3-4 persoane prin preajmă, care trăncăneau 
într-una. Altminteri nu aş fi trecut cu atîta uşurinţă, cum am 
făcut-o, peste faptul că, în final, el cere partidului să adopte 
un ton exagerat de violent. 1n această privinţă, Bebel are 
dreptate 339, dar cred că îl ia cam prea în serios. Adevărata 
parte slabă a celui de-al doilea articol (pe care am observat-o. 
dar nu i-am dat importanţă) este imaginea puerilă despre vi
itoarea revoluţie, care va trebui să înceapă prin împărţirea 
întregii lumi în două armate : „hie Welf, hie Waibling" 347• 
noi aici, toată „singura masă reacţionară" 340 dincolo. Asta ar 
însemna ca revoluţia să înceapă cu actul al cincilea, nu cu 
primul, în care masa tuturor partidelor de opoziţie se ridică 
laolaltă împotriva guvernului şi greşelilor lui şi, în felul 
acesta, îl învinge, după care diferitele partide din rîndurile în
vingătorilor se rod unul pe altul, părăsesc scena, fapt care. 
în cele din urmă, sileşte masa poporului să treacă în întregime 
de partea noastră, şi atunci se poate desfăşura faimoasa luptă 
hotărîtoare a lui Vollmar. Acest punct era însă aici secundar. 
principalul era să se demonstreze că, dacă ar fi după domnii 
din „aripa de dreapta", noi am putea, desigur, să scăpăm de 
legea excepţională împotriva sociali..ştilor în condiţii care pen
tru partid sînt mai rele decît însăşi legea excepţională împo
triva socialiştilor, dar care respectivilor domni le-ar fi permis 
să editeze din nou ziare ca „Gerichts-Zeitung" din Ham
burg etc. şi să le prezinte drept organe ale partidului. 1n 
această privinţă sînt întru totul de acord cu Vollmar şi în 
acest sens i-am scris şi lui Bebel 305) . 

Ieri am trimis pe numele dv. (137, alte Landstrasse. 
Riesbach) un mandat poştal de 1 2  shil. = 1 5  fr. 10 cent., 
costul abonamentului pentru M[arx] şi pentru mine. Vă rog 
să mă înştiinţaţi cînd este următorul termen de plată. 

Vă felicit pentru intrarea în cea de-a 7-a mie 306). 

Al dv., 
F. E. 

305) Vezi volumul de faţă, p. 376-378. - Nota red. 
306) Este vorba de tirajul ziarului „Sozialdemokrat". - Nota red:. 
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După schimbarea făcută de dv. în prefaţă 307), orice men
ţionare a Conferinţei de la Wyden 348 <:>ste superfluă, dr

_
ept 

care o scot. Vă rog să-mi trimiteţi două exemplare ale cohlor 
de corectură 308) .  Corecturile vor fi  expediate azi sau mîine_ 

Publicat pentru p1·ima oară 
în : „AI"i1iv Marksa i Enghelsa", 
voi. I, 1924 

1 0 8  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Ziirich 

Londra, 4 nov. 183'2 

Dragă domnule Bernstein, 
„Prin prezenta am onoarea a vă aduce la cunoştinţă că 

v-am expediat o scrisoare cu poşta de ieri şi a vă confirma 
primirea stimatei dv. din 1 crt . ,  la care mă grăbesc să răs
pund". După cum vedeţi, încă n-am uitat de tot vechiul stil 
comercial. Vă răspund atît de repede pentru a vă scuti de 
mul tă osteneală inutilă .  Este foarte amabil clin partea dv 
că scotociţi pretutindeni pentru a ne trimite toate aceste 
cărţi, dar „în momentul ele faţă realmente nu putem face uz 
de ele". Şi  iată de ce : în ediţia a treia 309), M[arx] nu nea 
decît să corecteze şi să completeze datele referitoare la ac
tuala situaţie a legislaţiei cu privire la reglementarea muncii 
în fabrici, iar pentru aceasta are nevoie de textul original exact 
al legilor, şi de nimic altceva. în acest scop, lucrurile secun
dare, cum sînt protecţia muncii, răspunderea etc., nu prezintă 
nici o importanţă. Cît despre ceea ce-mi mai trebuie mie pen
tru Bismarck 341>, v-am scris ieri : cursurile acţiunilor celor 
şase linii de căi ferate care au fost etatizate în ultima vreme, 
la începutul sau la mijlocul anului 1879, şi proiectele de lege 
ale lui B[ismarck] cu privire la asigurarea contra accidente-

307) F. Engels. Prefaţă la pri ma ediţie germană a „Dezvoltării so
cialismului de la utopie la ştiinţă". - Nota red. 30") F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă"' 
(ediţia germană). - Nota red. 309) Este vorba de ediţia a treia în limba germană a „Capitalului" 
lui K. Marx. - Nota recl. 
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lor etc. în prima redactare. Dacă voi avea nevoie de recenta 
ediţie a lui Saling, care urma să apară între timp 310) (aţi fost 
foarte amabil atrăgîndu-mi atenţia asupra ei), mi-o voi putea 
procura aici în 4-5 zile. 

Informaţiile dv. cu privire la Garcia sînt foarte bineve
nite, căci nu se ştie unde mai poate fi găsit omul acesta. Cele 
spuse de el în legătură cu agitaţia stîrnită de anumiţi lideri 
ai trade-unionurilor în favoarea construirii unui tunel pe sub 
Canalul Mînecii sînt foarte adevărate. Este vorba de aceiaşi 
oameni care s-au lăsat întotdeauna cu uşurinţă corupţi de 
către burghezii radicali (printre care Morley) şi cărora, de 
data aceasta, li s-a adăugat G. Shipton, redactorul lui ,,Labour 
Standard". Faptul că societatea pentru construirea tunelului 
îi plăteşte este în afara oricărei îndoieli, din pur entuziasm nu 
s-ar fi apucat ei să facă cheltuieli de deplasare etc. Povestea 
în sine este, desigur, absolut inofensivă, dar Shipton a dat 
acum de gustul banilor burgheziei şi, ţinînd seama de nesfîr
şi ta lui slăbiciune de caracter şi de pofta de popularitate, s-ar 
putea ca el să nu se oprească aic:i. Fecioria s-a dus şi ceilalţi 
.,representative working men" 311), încărunţiţi în rele, îl vor 
tîrî, desigur, curînd după ei. 

Că sînteţi bombardaţi de la Paris cu scrisori pro Malon 
şi contra Guesde, nu mă îndoiesc. Dar corespondentul pe care-l 
citaţi se recomandă singur drept incompetent în această pro
blemă atunci cînd afirmă că scrie sub impresia momentanei 
prigoane împotriva germanilor şi cînd vă reproşează că vă 
faceţi datoria de redactor al unui organ de partid, respectiv 
că priviţi problema „din perspectiva unei păsări în zbor", în 
mod critic şi metodic, şi nu vă lăsaţi influenţat, aşa cum face 
el, de episoade trecătoare, de importanţă locală. Iar dacă după 
două luni de zile omul acesta tot se mai învîrteşte în jurul 
acelui nefericit articol 312) şi, pornind de la acest singur caz, 
îşi formează o părere despre o importantă fracţiune a mun
citorilor, organul partidului trebuie să fie la fel de mărginit ? 
Dacă la Paris sînt o sumedenie de muncitori nesocialişti şi 
semisocialişti care-şi varsă şovinismul împotriva germanilor 
detestaţi de ei, ce vină are „Citoyen" ? In orice caz, nu mai 
mare decît vina pe care o poartă socialiştii germani din Paris 
pentru faptul că la Paris, la Londra, la New York şi în toate 
celelalte oraşe mari din America sînt mulţi muncitori germani 

310) „Saling's Borsen-Jahrbuch fiir 1883-1884". - Nota red. 311) - .,,reprezentanţi ai muncitorilor". - Nota trad. 
312) Vezi volumul de faţă, p. 381-382. - Nota red. 
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nesocialişti care, atunci cînd problemele ajung să se pună 
tranşant, acceptă salarii mai mici, pentru ca astfel să scadă 
salariul muncitorilor autohtoni (iar în America, chiar şi al 
irlandezilor ! ), din care cauză muncitorii germani au en masse 
o proastă reputaţie, nu întru totul nemeritată. Şi, la urma
urmelor, dacă articolul i-a căzut atît de greu la stomac, de 
ce nu-l combate ? Articolul a fost dezavuat, e drept, într-o 
formă destul de blindă, dar Marx mi-a spus câ, potrivit con
cepţiei ziariştilor parizieni, această formă era absolut satisfă
cătoare, fiind cea în care în mod obişnuit orice ziar de acolo 
dezavuează un redactor al lui cînd face o boacănă, atîta timp 
cît asupra ziarului nu se exercită o presiune. Iar o asemenea 
presiune se putea exercita, şi chiar foarte simplu. Dacă s-ar 
fi scris o scrisoare de protest şi dacă o persoană sau o dele
gaţie ar fi prezentat-o la biroul ziarului 313), redacţia ar fi 
fost silită să ia lucrurile în serios. Dacă redactorul de serviciu 
(putea fi chiar Picard) ar fi făcut obstrucţii, ar fi fost sufi
cientă ameninţarea : în cazul cînd scrisoarea nu apare mîine 
în „Cit[oyen]", chiar astăzi va fi trimisă la Zurich, la „S[ozial
demokrat]" .  Dacă corespondentul dv. nu ştie destul de bine 
franţuzeşte, îl avea acolo pe Vollmar ; dacă Vollmar lipsea, 
Hirsch şi-ar fi asumat cu plăcere această treabă. Procedînd 
astfel, oamenii aceştia şi-ar fi cîştigat respectul, i-ar fi dat 
lui „Cit[oyenl" o lecţie folositoare, iar eu m-aş fi bucurat 
foarte mult. Dar să suporţi totul cu o răbdare de oaie pentru 
ca apoi să te lamentezi - iată ceva specific german, care le-a 
adus germanilor un binemeritat dispreţ. Dacă noi le-am fi 
permis francezilor şi englezilor asemenea lucruri, dacă oamenii 
noştri din Germania ar fi fost atît de lipsiţi de şira spinării. 
unde am fi ajuns ? înainte de a pretinde ca organul de partid 
să se facă ecoul părerii lor despre mişcarea din Franţa, so
cialiştii germani de la Paris trebuie să dovedească, în primul 
rînd, că sînt, în general, capabili de o critică deschisă şi im
parţială şi , în al doilea rînd, că sînt în stare să ţină singuri 
piept francezilor. Dar nimic din toate acestea nu s-a întîmplat. 

!n ceea ce priveşte inoportunitatea unui cotidian apărut 
la Paris, nu pot fi de aceeaşi părere cu dv. La Paris, un săp
tămînal are audienţă numai la un cerc restrîns ; pentru a 
influenţa masele, e nevoie de un cotidian. Şi noi am fost 
împotriva unui cotidian atunci cînd nu existau nici un fel 
de şanse de a avea unul şi cînd s-a făcut puerila mutare a lui 

313) „Citoren". - Nota red. 
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„Emancipation" la Lyon 212. Acum, situaţia s-a schimbat. La 
Paris, „Cit[oyen]" şi-a cîştigat un nume, pentru el şi pentru 
redactorii lui, ziarele burgheze de toate orientările au fost 
nevoite să angajeze polemici cu el şi au fost reduse la tăcere, 
iar dacă noi am pierde acum cotidianul, asta ar însemna o 
înfrîngere categorică. Dacă ziarul nu poate fi un ziar ideal, 
desăvîrşit, dacă redactarea lui aşa-zis democratică se reduce 
acles0a în realitate la lipsa oricărei redactări, aşa cum s-a în
tîmplat cu articolul lui Picard, nu-i nici o nenorocire. Laf
{argue] mi-a trimis nu demult vreo 20 de numere în care se 
vorbe!';> te despre sciziune 75 şi nu găsesc deloc că ziarul ar fi 
chiar atît de prost, cu excepţia acelor puncte pentru care a 
fost de mult criticat şi care ar rămîne la fel într-un săptă
mînal. Oricine cunoaşte situaţia presei la Paris va spune din 
capul locului că o publicaţie care să apară de două ori pe 
săptămînă este ele neconceput, că ea s-ar naşte moartă. Ori 
un săptămînal, ori un  cotidian. Or, în prezent, ex-redacţia 
lui „Cit[ oyen]" are, în orice caz, foarte multe şanse de a edita 
un cotidian, după cum o dovedeşte transformarea rapidă a 
lui „Citoyen" în cotidianul „Egalite", care chiar de pe acum 
se difuzează la Paris în mai bine de 5 OOO de exemplare. 

Să trecem la mitingul lui Clemenceau. Şi acesta, ca şi 
alte evenimente din Paris, nu poate fi cu nici un chip apre
ciat la scară germană. Cînd Gambetta n-a reuşit să ia cu
vîntul în circumscripţia lui electorală 12, întreaga presă radi
cală şi socialistă a jubilat. Acelaşi lucru s-a întîmplat acum 
cu Clemenceau 349. Cl[emenceau] este un om calm, chibzuit, 
gata să meargă mai departe dacă i se pare necesar, să devină 
chiar şi comunist dacă cineva reuşeşte să-l convingă : con
vainquez-moi clonc ! 314) Iar muncitorii din circumscripţia lui 
electorală folosesc un mijloc de convingere foarte eficient, 
arătîndu-i că locul lui de deputat e în pericol. Poate că aceasta 
va impulsiona ritmul cam lent în care studiază el socialismul. 

Dar cine au fost cei care au făcut acest lucru ? Oare nu
mai Guesde & Co. ? Nu, preşedinte era Joffrin, prietenul lui 
Malon şi viitorul contracandidat al lui Cl[emenceau] în Mont
martre ! Aşadar, ca întotdeauna cînd se duce o luptă împo
triva burgheziei , oamenii noştri s-au purtat atît de corect, 
încît au votat pentru preşedintele lui Malon şi au mers ală
turi de oamenii lui Malon. Dacă atitudinea muncitorilor me-

m) - deci, com·ingcţi-m5. ! - Nota traci. 
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rită să fie blamată, atunci oamenii lui Malon trebuie blamaţi 
într-o măsură mult mai mare decît cei ai lui Guesde. 

În fraza din „Cit [oyefl]" se spune numai că această tactică 
împotriva lui Cl [emenceau] trebuie aplicată şi pe vii tor ; de 
vreme ce o dată a avut succes, ele ce n-ar avea si de acum 
încolo ? Aş vrea să văd clacă la adunări „Prolet[�ire]" ar fi 
în stare să-i plătească lui .,Egalite" cu aceea'?i moneda. Pină 
acum n-am văzut nimic care să mă îndreptăţească s-o cred. 
Dar, chiar dacă momentan ar fi cazul, asta n-ar însemna ni
mic şi e greu de presupus că ar dura mult timp. 

Şi acum, repede, înainte de închiderea poştei - altmin
teri sr.risoarea aceasta va pleca abia luni dimineaţă -, cîteva 
cuvinte despre campania în vederea mod\ficării programului ,  
iniţiată de dv. Eu o consider cît se poate de inoportună . 
Programul este prost, dar nimeni nu mai vorbeşte de aceasta. 
O modificare a programului trebuie făcută în aşa fel, încît să 
nu se mai poată obiecta nimic .  Prin urmare, atîta timp cît 
nu putem alege în mod deschis delegaţii, atîta timp cît orice 
mandat poate fi contestat, este preferabil, dacă nu se impune 
cu necesitate, să nu ne atingem de program. O modificare 
a programului ar oferi celor din aripa de dreapta un pretext 
de a se da drept adevăraţii adepţi, care cred nemărginit în 
vechiul şi verificatul program etc. Gîndiţi-vă deci bine înainte 
::le a arunca mărul discordiei într-un partid care are mîinile 
�i picioarele legate. 

Cel mai mare pericol al oricărei emigraţii politice constă 
în nevoia ei ele a activa ; trebuie doar să se întîmple ceva ; 
trebuie doar să se facă ceva ! Şi astfel se săvîrşesc lucruri 
de a căror însemnătate nu-ţi dai seama şi despre care, mai 
tîrziu, te convingi că ar fi fost mai bine să nu le fi făcut. 
Nu cumva şi dv. şi Vollmar suferiţi puţin de nevoia de a 
activa ? In cazul acesta, luaţi seama la voi înşivă ! 

Calde salutări . 

Al dv„ 
F. E. 

Marx se află la Ventnor, pe insula Wight 77 ; se simte bine. 

Publicat pentru prima oarii 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I ,  1 92-l 

Originalul în limba germanii 
Tradus din limba germanii 
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Engels către Friedrich Adolph Sorg2 

la Hoboken 

Londra, 9 nov. 1882 

Dragă Sorge, 
Am plătit 11Labour Standard" pînă la 3 decembrie, 4 şi

lingi şi 5 pence, şi l-am înştiinţat pe Shipton ca pe viitor să-mi 
trimită mie toate notele de plată. Aşa că, dacă vrei să re
nunţi la abonament, te rog să mă anunţi din timp. 

Marx a stat aici trei săptămîni, s-a refăcut complet, 
acum n-are nevoie decît de aer bun şi să se menajeze. Cele
lalte afecţiuni, mai mici, au fost într-atît ameliora�e, încît 
vara viitoare în mod sigur le va lichida. Principalul este să 
treacă iarna asta fără o recidivă a pleuritei, din care cauză 
a şi plecat la Ventnor, pe insula Wight 77, de unde chiar acum 
am primit cîteva rînduri 315). Acolo, dacă împrejurările o vor 
permite, se va apuca energic de ediţia a treia 316) şi să sperăm 
că treaba aceasta nu-i va lua prea mult timp. In general, 
era foarte vioi şi bine dispus şi, dacă pînă la toamnă totul va 
merge bine, va fi mai robust decît a fost în toţi aceşti ul
timi ani. 

Mulţumesc pentru informaţiile în legătură cu Lilienth[al] .  
Acum îl cunosc pe omul acesta atît de bine, de parcă am fi 
fost colegi de şcoală. 

Mă bucur să aud că lui Adolph 317) al tău îi merge bine ; 
să sperăm că în curînd va găsi o line 318) care să-i ofere şansa 
dorită pentru a răzbate în scurt timp. Am primit scrisorile 
lui, dar, aşa cum s-a întîmplat, din păcate, cu multe altele, 
au rămas fără răspuns. 

Hepner este, într-adevăr, un ghinionist, iar atacurile lui, 
de pildă cel împotriva lui Schewitsch, prea se învîrtesc în ju
rul unor fleacuri. Cine să se mai entuziasmeze atîta pentru 
11cultura germană" ! Mai întîi ar trebui cunoscută cultura 

�15) Vezi volumul de faţă, p. 108-111.  - Nota red. 316) Este vorba de ediţia a treia germană a volumului întîi al 
„Capitalului" lui K. Marx. - Nota recl. 

317) Adolph Sorge j unior. - Nota red. a1s) - funcţie. - Nota trad. 
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americană. Dar asta este ceva specific german. Vine unul 
dintr-un orăşel german de provincie şi imediat vrea să dea 
lecţii Americii . In America va fi însă „break in" 319) şi, cum 
are talent şi nici spiritul nu-i lipseşte, s-ar putea să fie foarte 
util. 

1 6  nov. Vezi şi tu cum merge afri . De o săptămînă am în
trerupt scrisoarea şi abia astăzi am reuşit s-o continui şi , să 
sperăm, s-o şi închei. 

Lafargue este din primăvară la Paris, soţia lui 320) l-a ur
mat şi ea în vară, o lună de zile a stat cu Marx la Vevey 69. 
Iniţial, Marx a fost la Alger 40, apoi la Monte Carlo (Monaco) 45 
şi în ambele localităţi a făcut cîte o recidivă a pleuritei. A 
plecat apoi la Argenteuil 54, la familia Longuet, unde a făcut 
băi de sulf în apropiere, la Enghien, pentru bronşita lui cro
nică. De acolo s-a stabilit la Vevey şi, în sfîrşit, aici. 

Ştii că Lafargue (ajutat masiv de mine, căci n-a vrut cu 
nici un chip să înveţe nemţeşte de la soţia lui) a editat în 
franceză, sub titlul „Socialisme utopique et soc[ialisme] scien
tifique", trei capitole din „Anti-Dilhring" al meu (introduce
rea şi primele două capitole din secţiunea a III-a, „Socialis
mul") . Cartea a avut în Franţa un succes colosal. Cei mai 
mulţi sînt prea leneşi pentru a citi cărţi groase cum este „Ca
pitalul" şi, de aceea, o broşurică subţire are un efect mult 
mai rapid. Acum voi scoate lucrarea asta - cu completări 
explicative - în limba germană 300• Manuscrisul se află deja 
la Zurich şi prima coală a şi fost tipărită. De îndată ce va 
apărea, ţi-o voi trimite. Deocamdată îl aveţi, doar, pe d-rul 
Stiebeling ca luminător al maselor pentru America in utra
que lingua 321) .  Omul este bineintenţionat, dar nu are un cap 
teoretic şi, în plus, este destul de confuz. 

„Egalite" apare acum zilnic şi săptămînal. Dacă ediţia 
cotidiană (în locul lui „Citoyen", de unde ai noştri au fost 
daţi afară printr-o coup de finance 322)) va rezista, asta depinde 
de succesul tratativelor cu un financiar. Reacţia lui ,�S[ ozial
demokrat]" la sciziunea dintre ai noştri şi Malon este mult 
prea lipsită de vlagă, clar vicleanul ticălos Malon (unul dintre 
cei 17 fondatori ai secretei „Alliance" 2s a lui Bakunin), care 
ştie să-şi facă viaţa lină, s-a priceput atît de bine să-i cîştige 

310) - „potolit". - Nota trad. 320) Laura Lafargue. - Nota •cd. 
m) literal : în ambele limbi (adică în greacă şi latină) ; aici : 

în engleză şi în germană. - Nota red. 322) Vezi volumul de faţă, p. 368-369, 373-374. - Nota recl. 
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pe germanii din Paris de partea sa, iar ai nostri au săvîrsit 
prostii atît de colosale, incit cei din Paris fac presiuni uriaŞe 
asupra Ziirich-ului. In plus, Liebknecht, care, plecînd de aici 
s-a oprit în drumul spre casă la Paris, a uneltit şi el cu Malon. 
Dacă Laf[argue] şi Guesde nu fac prostii din cale-afară de 
mari, eu o scot la capăt eu „S[ozialdemokrat]". 

Salutări lui Adolph 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
în : „Briefe und Ausziige aus Bl"iefen 
von Joh. Phil. Becker, Jo:;. Dietzgen, 
Fr iedrich Engels, Karl Marx u.A. 
an F. A. Sorge und Andere", 
Stuttgart, 1906 ; în întregime 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XX VII, ed. rusJ, 1 935 

1 1 0 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba german:l 
Tradus din limba germană 

Marx către fiica sa Eleanor 

My dear Tussychen, 

la Londra 

[Ventnor] 10 noiembrie 323) 1882 
1, St. Bonifacc Gardens, 1882 

On the whole, I cannot at all complain of Ventnor. The 
weather was unsettled, tempestuous, alternately rainy, dry, 
sunny, chilly, etc., but with all that very seldom foggy, a 
good deal of pure air, and, except ::i few rlays, _6ener::illy 
always a few hours fit for longer promenades. Yesterday and 
today the air rather cold, but from 11  to 2 o'clock on the sea 
shore (where children are playing, and reminding me of 
poor Harry) and on our Undercliff walk, and up to the 

�21) In original greşit : „februarie". - Nota red. 
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railway station, and even to the down, no want of 
sunshine ! 324) 

Nu trebuie să uiţi, dragă copilă, că, atunci cînd am venit 
aici, nu eram nicidecum all right 324a) .  Dimpotrivă : o tuse spas
modică aproape continuă, expectoraţie abundentă, în ultimele 
două săptămîni nopţi tot mai proaste, nici o clipă nu m-am 
simtit bine. Toate acestea nu se puteau schimba într-o zi, dar 
schimbarea care trebuie să urmeze va fi în bine. 

Au fond 325), pentru mine a fost bine că din pricina ne
vralgiei am fost nevoit să apelez la dr. Williamson înainte de 
a primi (astăzi) din Londra prescription 326) de la dr. Donkin. 
Nevralgia a apărut atît de aproape de vechiul focar al iterated 
pleurisy 327) a mea, incit dr. W[illiamson], ciocănindu-mă şi 
ascultîndu-mă, mi-a putut spune că al l was still right 328) de 
la ultima consultaţie făcută de Donkin. Tusea a mai cedat, 
dar la vizita lui de astăzi (a doua), dr. Williamson m-a con
vins să mai iau un medicament care, după cum spune el, va 
scurta perioada de tranziţie pînă la stadiul cînd voi aştepta 
însănătoşirea deplină numai de la aer curat şi de la multă 
hoinăreală afară. 

Cu toate acestea, încă nu m-am apucat cu adevărat de 
lucru, ci mă mai ocup cu una şi cu alta, ca un fel de activi
tate pregătitoare. 

N-ai cumva „Complaint of Piers the Ploughman" al lui 
William Langland ? Dacă nu, n-ai putea s-o împrumuţi pen
tru mine de la Furnivall sau, cum nu este scumpă, să vezi dacă 
aş putea s-o cumpăr de la publicaţiile Early etc. 329) .  

324) - Draga mea Tussychen, î n  general nu mă pot nicidecum 
plînge de Ventnor. Vremea a fost instabilă, furtunoasă, cînd ploioasă, 
cînd uscată, cînd însorită, cînd rece etc., dar, cu toate acestea, foarte 
rar ceaţă, aer curat din abundenţă şi, cu excepţia cîtorva zile, de 
regulă, am avut citeva ore pe zi bune pentru plimbări mai lungi. 
Ieri şi astăzi, acrul a fost destul de rece, dar între 11 şi 2, pe ţărmul 
mării (unde se joacă copiii, amintindu-mi de bietul Harry), pe drumul 
nostru spre Undercliff şi  in sus spre gară, ba chiar pînă la dune, 
soarele n-a lipsit. - Nota trad. 32�a) - perfect sănătos. - Nota trad. 

a25) - In fond. - Nota trad. a2c) - reţeta. - Nota trad. 
327) - repetatei pleurezii. - Nota trad. 328) - totul era în regulă. - Nota trad. 
329) Este vorba de Early Engiish Text Society fondată în 1864 

de Frederich James Furnivall. - Nota red. 
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Apoi, te-a7 ruga să te uiţi dacă printre ,,Egalite" {pe stil 
vechi) nu găseşti (mă refer la săptămînalul „Egalite" care 
apărea înainte) - pe masa mea de lîngă pat - un articol, mai 
degrabă un raport despre proslăvirea de către ttnii economişti 
oficiali din Paris a muncii ieftine a chinezilor pentru Europa 3;;:i_ 
Nu ştiu clacă aceeaşi problemă nu este tratată într-unul din 
numerele fostei „Revue" a lui Malon 330) (numărul respectiv 
este în spatele sofalei, pe un raft din bibliotecă) . Dacă este 
aşa, ai putea să mi-l trimiţi pe acesta în cazul cînd nu dai 
de „Egalite". 

Ce face Jobnny al meu ? Nu mai tuşeşte ? Salută-l pe el 
şi pe Lenchen. Tu cum o duci cu sănătatea ? 

Trebuie, în sfîrşit, să-i scriu sărmanei Jennycben. Mi-e 
foarte greu, mă tem că nu va putea suporta această năpastă. 

Salut. 

Publicat pentru prima oara m 
limba original ului în „Annali",  
an. I ,  l\Iilano, 1958 

1 1 1  

Old Nick 

Originalul în li mbile ge>rmanit 
şi eng!C';-it 

Tradus din l imbile �ei-mană 
şi cnglc;-[1 

Engels către Karl Kautsky 

la Viena 

Londra, 15 nov 1 882 

Dragă domnule Kautsky, 
Astăzi la amiază, la ora 3, am primit telegrama d-tale, 

la care am răspuns imediat telegrafic : „Imposibil" . N-aveam 
la îndemînă adresa d-tale, dar m-am gîndit că, fiind vorba de 
„răspuns plătit", biroul de expediţie va şti unde să trimi lă 
răspunsul, drept care am telegrafiat pur şi simplu pe adresa : 
„Kautsky, Viena". Şi chiar acum, la 9,30 seara, primesc bi
letul pe care-l trimit alăturat. Mi-e imposibil să găsesc c;cri-

33°) „La Rcvue socialiste". - Nota red. 
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'Soarea cu adresa, singurul lucru pe care-l pot face este să-ţi 
scriu imediat ca să nu pierd poşta de dimineaţă. 

Dacă nu vreau să-mi mai irosesc iarăşi forţele, aşa cum 
am făcut ani de-a rîndul, va trebui să-mi restrîng activitatea 
ziaristică într-un cadru foarte îngust - să mă limitez la 
„S[ozialdemokrat)" -, şi chiar şi acolo să nu scriu decît atunci 
cînd se iveşte o necesitate de ordin practic sau cînd trebuie 
să dovedesc - aşa cum a fost cazul de curînd, ripostînd la 
aberaţiile lui Mehring 59 - că între .,S[ozialdemokrat)" şi 
noi, cei de aici , nu există nici o adversitate. Intreaga cores
pondenţă de partid cu o mulţime de ţări, care, din pricina 
bolii şi a absenţei lui M[arx], îmi revine în exclusivitate mie, 
mă împovărează oricum destul de mult. De aceea, dacă mai 
vreau ca acum, la bătrîneţe, să-mi termin lucrările cele mai 
importante 351, îmi este absolut imposibil să colaborez la re
vista d-tale 331), căreia, de altfel, îi doresc mult succes. 

In special articolul despre Darwin este, în momentul de 
faţă, de neconceput. I-am scris lui B[ernstein] că îl va primi 
atunci cînd, pe parcursul lucrărilor mele, voi ajunge la această 
temă, dar asta mai poate dura luni de zile, lucru pentru care 
are şi el o parte de vină, întrucît mi-a încurajat lucrări în 
cu total alte domenii, pe care şi eu le-am considerat mai 
necesare 332). Aşadar, înainte de a duce toate acestea la bun 
sfîrşit şi a mă întoarce din nou la ştiinţele naturii, ajungînd, 
mai departe, la zoologie, nici vorbă nu poate fi de aşa ceva. 
Să scutur din mînecă locuri comune despre D[arwin] nu ţi-ar 
servi nici d-tale, nici mie. Timpul fiind înaintat, nu mai pot 
<lecit să-ţi mulţumesc pentru diversele comunicări interesante 
despre situaţia de acolo şi să-ţi prezint în încheiere sincerele 
mele urări de fericire cu ocazia logodnei d-tale 333). 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

aa1) 
"Die Neue Zeit". - Nota red. 

Al d-tale devotat, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

332) Vezi volumul de faţă, p. 354-356. - Nota red . 
.ll33) .cu Louise Strasser. - Nota red. 
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1 1 2 

Engels către Eduard Bernstein 

Ia Ziirich 
Londra, 28 nov 1882 

Dragă domnule Bcrn�tein, 
1n primul rînd, multe mulţumiri pentru datele referi

toare Ia căile ferate et atizate. Sînt absolut suficiente 352. De Ia 
Bebel am primit proiectele de lege din 1 8 82 cu privire la 
asigurarea în caz de accidente şi ele boală, clar am nevoie  şi 
de proiectele de lege respective din 1881 176, în forma iniţială, 
în care Bismarck dă frîu liber pornirii în aripate a sufletului 
lui fremătînd de simpatie pentru cei săraci ; în cea de-a doua 
formulare, voturile deputaţilor burghezi i-au retezat zdravăn 
aripile şi Bismarck nu mai apare în toată splendoarea lui .  

înainte, M[arx] primea „Arbeiierstimme", dar probabil 
că nu şi-a mai prelungit abonamentul, aşa că ziarul nu mai 
vine. 

Articolul lui Vollmar< 93, cu excepţia cîtorva puncte se
cundare, îl reprezintă perfect pe Malon Ia mîna a doua 353. 
Istori a mişcării muncitoreşti franceze începînd din 1871  a 
fost aici complc>t falsificată, şi nu ar trebui lăsată aşa. De 
pildă, în al doilea articol i se reproşează lui Guesde că nu a 
aderat Ia cele cîteYa clici mărunte (din care ulterior a apărut 
„Prol [etaire)1' , sau la purii cooperatori, împotriva cărora el 
tocmai ducea lupta) ! Ca '?i cum cei de la viitorul „Prol[etairc]1• 
ar fi primit, în general, un „nemuncitor" ! Dar principalul 
fals este cel relevat just de Deville în „Egalite" din 19 nov. 
(„Il y a cinq ans", istoria lui „Egc1 lite") : lupta la congrcse 
pentru programul „C'olectivist" şi victoria acestui progrnm la 
Congrc>stl l de la Marsilia din 1 879 96• Iată ceva despre care 
Vollmar nu pomeneşte nici un cuvînt. Nu pot crede că 
V{ollmar] a comis cu bună ştiinţă o asemenea falsificare, dar 
,1proape tot atît ele greu este ele PXplicat cum de nu ştie el 
nimic despre toate acestea f:>Î toate cunoştinţele lui desprL' 
istoria miscării muncitoresti franceze se limitează la ceea ce 
a găsit de �uYiinţă să-i împărtăşească Malon. 

Omiţîncl Congresul ele Ia Marsilia, se trece sub tăcere' şi 
importantul fapt că ele trei ani Partidul muncitoresc francez 
a acceptat programul coleC't h:ist 30 şi că abaterea lui Malon 
de la al est program constituie un categoric pas înapoi. !ntrueît 
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este necesar ca oamenii noştri din Germania să cunoască is
toria miscării din Franta nu asa cum ar fi urmat ea să se 
desfăţoa�e pentru a conveni act

.
ualelor dorinţe ale lui Malon, 

ci a�a cum s-a desfăşurat ea în realitate, acea�tă greşeală tre
buie neapărat îndreptată. După părerea mea, cel mai simplu 
ar fi �ă se pornească de la articolul pomenit mai su<; al lut 
Deville, tocmai pentru că are un caracter cu desăvîr7ire ne
polemic. Dacă nu-l mai aveţi, înştiinţaţi-mă printr-o carte 
poştală şi vi-l trimit imediat. 

Malon ar trebui să ia seama. Dacă noi ne vom apuca sJ. 
relatăm ale sale faits et gestes 33.J) tot atît de amănunţit, nu
mai c.ă mai corect decît descrie el, prin intermediul lui Vollmar, 
activitatea lui Guesde, n-o să-i meargă prea bine. Noi mai 
avem şi acum toate documentele în care, la 18 martie 7 1 ,  el 
renega insurecţia, iar la mişcare n-a aderat decît post festum, 
cînd lucrurile mergeau mai bine decît se aşteptase el. 

În ceea ce priveşte forţele celor două fracţiuni, l-am rugat 
pe Laf[argue] să mă informeze 351. Roannezii au la Paris 1 5  
grupări, c u  ajutorul cărora ,,Egfalite/" a rezistat o lună în
treagă, ceea ce spune mult despre calitatea acestor oameni . în 
provincie, după cum spune Laf[argue], sînt foarte tari. Fe
cleration du Nord 355 este, în fond , de partea lor, ea nu vrea 
prcndre part aux querelles des Parisiens 335}, dar e credin
cioasă vechiului program coledivist, pe care l-a tipărit pe 
prima pagină a lui „Forc;at" al ei .  Roannezi i  vor ţine urmă
torul lor congres la Roubaix, unele se Yor întruni toţi dele
gaţii din Nord, şi întreţin permanent legături foarte strînse 
cu Fecleration du Nord. Celălalt ziar muncitoresc din pro
Vililcie, „L'Exploite de Nantes", a publicat, de asemenea, pe 
prima pagină vechiul program împreună cu Comiderants 336), 
reproduce articole din „E:galite", iar Deville este colaboratorul 
lui . Aşadar, singurele cl011ă organe muncitore<:ti din provincie 
sînt de partea lor. „En province" 337), cu excepţia Nordului, 
1,partout ou il y a un groupement ouvrier, a Reims, Epinay, 
Lyon, dans tout le bassin houillier de l' Allicr, â Bordeau'<, 
Angouleme, Rochefort, nous battons Ies Possibilistes, qui 
n'ont ele force qu'en Bretagne et a Marseille - et encore" 3:i�). 

3:..i) - fapte �i isp1·ăvi. - l\"ota traci. 
3�j) - să ia parte la certu rile parizicnilP1·. - Nota tracl. 
�36) - expunerea de motiYe. - Nota trad. 
3"'> - �In provincie"'. - Nota tracl. 
33�) - �pretutindeni unde există o grupare mw1citoreascd., la Reims, 

la Epi nay, la Lyon, în tot ba:tinul carbonifer de la Allier, la Bor-
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Faptul că Malon atrage un mare public cu lunga ciorbă 
pentru săraci a acelor Considerants ale sale fără program nu 
e deloc de mirare. Cînd înfiinţezi un partid fără program, în 
care oricine poate acţiona, ăsta nu mai este partid. Vechii 
sectanţi, faţă de care Malon-Volhnar vădesc atîta gingăşie, 
şi-au arătat ani de-a rîndul neputinţa şi cel mai bine ar fi să 
fie lăsaţi să moară în pace. Chambres Syndicales 339) ? - da, 
dacă fiecare asociaţie grevistă luptă, asem�nea trade-unionuri
lor engleze, numai pentru un salariu ridicat şi pentru reduce
rea zilei de muncă, dar, în rest, nici nu se sinchiseşte de miş
care - dacă pe toţi aceştia îi incluzi în partidul muncitoresc, 
în realitate se formează un partid în vederea menţinerii muncii 
salariate şi nu a desfiinţării ei. Or, după cum îmi spune 
M[arx] 340), majoritatea acestor Chambres Syndicales de la 
Paris sînt şi mai incolore chiar decît trade-unionurile engleze. 
Să renunţi la orice program al partidului pentru a face pe 
plac unor asemenea oameni, nu aceasta este calea de a-i îm
pinge înainte. Şi s-a mai pomenit vreodată un partid fără 
program, un partid ale cărui spălăcite Considerants (alcă
tuite întru totul în spiritul comunistului Miquel, care crede 
şi el că comunismul va fi posibil peste 500 de ani 356) ajung la 
concluzia că fiecare grup îşi poate confecţiona propriul lui 
program particular ! 

Dar ce folos trage Malon de pP urma acestor Chambres 
Syndicales ? Ele nu plătesc cotizaţii, nu trimit delegaţi în 
Consiliul federal, au aderat nominal la Union federative 213 
înainte de sciziune şi tot nominal au rămas şi acum ; ele sînt, 
cum spune L[afargue], „completement platoniques" 341) .  Există 
doar pentru figuraţie. Cum stau lucrurile cu celelalte grupuri 
ale lui M[alon] reiese din cele spuse de Laf[argue] : „Dans le 
XVII arrondissement nos amis ont organise, apres le congre�, 
un groupe qui immediatement s 'est trouve campase de 29 mem
bres. Pour nous faire piece, Ies possibilistes ont subdivise leur 
groupe qui, a ce que l'on me dit, ne se composait que d'une 
2oc de membres, en cinq so11sgro11pes reunis par un comite 
federal du quartier. Le taur est joli, mais ne trompe que Ies 
indifferents et ceux qui sont eloignes" 342) 357. Exact la fel pro-

deau,, Angouleme, Rochefort, ii batem pe posibilişti, care nu sînt tari 
decit în Bretania şi la Marsilia - şi nici măcar acolo". - Nota trad. 

339) - Camerele sindicale. - Nota trad. 
340) Vezi volumul de faţă, p. 124-le5. - Nota red. 
341)  - _cu desăvîrşire platonice". - Nota tracl. 
342) - „In arondismentul XVII,  prietenii noştri au organizat după 

congres un grup în care au intrat numaidecît 29 de membri. Pen-
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cedau şi bakuniştii. După cum spune L[afargue] , posibiliştii 
sînt cu adevărat puternici numai în Montmartre, unde sînt 
şi bme organizaţi. 

Să fii momentan în minoritate - quoad 3!3) organizaţie -
cu t.n program just este totuşi mai bine decît să ai un număr 
mare, dar aproape numai nominal, de aşa-zişi adepţi , dar fără 
program. Noi am fost toată viaţa în minoritate şi ne-am sim
ţit foarte bine. Şi efectivul redus (dacă e într-adevăr aşa, 
lucru de care sînt departe de a fi convins, posibiliştii nu s-au 
încumetat să vină la conference contradictoire 344) convocată 
de roannezi în legătură cu cele două congrese 358, efectivul 
redus al organizaţiei din Paris poate fi de două şi de trei ori 
compensat prin influenţa presei. 

Cum au putut corespondenţii dv. din Paris să vadă în 
cei din St.-Etienne „adevăratul partid muncitoresc", pentru 
mine este de neînţeles. In primul rînd, aceşti oameni nu consti
tuie un partid, şi mai puţin decît orice un partid muncitoresc, 
tot atit de puţin cum constituie şi muncitorii de aici un 
asemenea partid. Dar ei sînt germenele a ceea ce oamenii de 
aici au dus la ultima dezvoltare : coada partidului radical 
burghez. Singurul lucru care-i ieagă este radicalismul bur
ghez, căci program muncitoresc nu are nici unul. Iar condu
cătorii muncitorilor care se pretează să furnizeze radicalilor 
o asemenea turmă de muncitori alegători săvîrşesc, după pă
rerea mea, de-a dreptul o trădare. 

M-am interesat din amuzament şi în legătură cu obser
vatule  dv .. referitoare la Godard 359. Acest Godard, „qui se dit 
anarchiste comme son maître Maret, ecrit dans un journai 
opportuniste ele Toulouse" 345). A-i refuza unui ar;emenea om 
publ i carea unei aşa-zise dezminţiri este, potrivit normelor ori
cărei prese, nu numai ale celei din Paris, ceva absolut normal. 

în schimb, prietenii noştri au făcut iar o tîmpenie colo
sală, atrăgîndu-�i, prin lăudăroşenia lor rrrevoluţionară, urmă
riri în justiţie înainte ca existenţa ziarului 346) să fi fost asi-

tru a ne face o figW"ă, posibiliştii şi-au subdivizat �rupul, ca1•e, după 
cum ' 'li s-a spus, nu se compunea dccit din '\Teo 20 de membri, în 
cinci �ubgrupuri, unite printr-un comitet federal de cartier. Figura 
nu-i rea, dar nu-i înşală decit pe indiferenţi şi pc cei care sint de
parte". - Nota trad. 

�43) - ca. - Nota trad. 
344) - adunarea de discuţie. - Nota trad. 
343) - „care--:;i spune anarhist, ca şi maestrul lui, Maret, scrie 

la un ziar oportunist clin Toulouse". - Nota trad. � rn) „Egalite". - Nota red. 
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gurată. Guesde, după cum ştiţi, este arestat şi Laf[argue.] îl 
va urma cu siguranţă. Dacă amîndoi stau la răcoare, sînt în
lăturaţi nu numai cei mai activi scriitori, dar şi cei mai activi 
promotori. Deville este leneş. Massard în funcţia lui de se
cretaire de la redaction 347) este destul de bun, dar nu cred 
că sînt ei oamenii care să poată menţine ziarul în condiţii 
dificile. De ceilalţi trei nici nu mai vorbesc. Brissac şi Bouis, 
vechi comunarzi, sînt mai degrabă un balast, iar Picard este 
un 7iarist de rînd. 

În rest, să nu vă lăsaţi convins că G[uesde] şi L[afar
gue] voiau „neapărat să supună directivei lor" toate organi
zaţiile. Acesta este veşnicul refren al oricărei tactki baku
niste, la care şi în Franţa se recurge întotdeauna cînd nu există 
alte argumente. 

Modul cum este tratată străinătatea în „Eg[alite}" ! Da, 
dar dacă aţi şti ce debandadă este în această redacţie şi care 
e nivelul de cunoaştere a limbii germane! Dacă Laf[argue] 
rămîne în libertate, mai bine scrieţi-i lui direct - el, cel 
puţin, va face tot ceea ce trebuie. Altceva nu pot să vă re
comand. 

Dacă vreţi să folosiţi rezumatul broşurii 348), n-am nimic 
împotrivă. Nota de încheiere 349) o veţi primi curînd. Povestea 
cu Schmidt este straşnică 360. Pollaky are de mai multă vreme 
un birou de poliţie particular la Londra. ln cartea de adrese 
figurează la Inquiry Officer (în total, sînt în număr de 18) 
Pollaky, Ignatius Paul, 13  Paddington Green, W. (foarte 
aproape de mine), Correspondent to „Foreign Police Gazette".  

Să sperăm că urările mele de noroc cu prilejul atingerii 
celei de-a 7-a mii 350) nu sosesc din nou prea tîrziu . Iar eu 
împlinesc astăzi 62 de ani. 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghelsa\ 
vol. I, El2-l 

Originalul 

T1·adus 

347) - secretar de redacţie. - Nota trad. 

in 

din 

Al dv., 
F. E. 

limbile franceză 
şi germană 

limbile franceză 
şi germană 

348) F. Engels. „De7voltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". 
- Nota red. 

340) F. Ennels. „Marca". - Nota red. 
3ro) E vorba de tirajul lui „Sozialdcmokrat". - Nota red. 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 1 4  dec. 1 882 

Draga mea Laura, 
Scrisoarea ta am primit-o ieri-seară la nouă şi jumătate, 

prea tîrziu ca să-ţi mai trimit cu poşta de azi-dimineaţă cîteva 
rînduri, întrucît scrisorile pentru străinătate predate aici după 
ora nouă nu sînt expediate pînă în seara următoare. 

Nu aveam nici un ban în casă şi i-am dat lui Percy 351) 
un cec ca să-l încaseze astăzi în oras. Dar el se întoarce în 
cel mai bun caz la ora şase, prea tîr�iu pentru a-ţi trimite o 
bancnotă cu poşta de 5,30. De îndată însă ce voi avea banii ,  
îţi  voi trimite şi  ţie, ca să te ajut să faci faţă în primele zile. 
Fără îndoială că şi cu Paul 352) se va întîmpla la fel cum s-a 
întîmplat cu Guesde şi Bazin şi,  dacă nu astăzi, mîine cel 
mai tîrziu va fi din nou liber, după ce se va termina ridicolul 
interogatoriu în faţa severului Piquancl 94• I-am transmis 
Maurului atît scrisoarea lui Paul, cit si a ta, iar astăzi-dimi
neaţă i-am povestit totul lui Nim 353). · 

Mai tîrziu îţi voi scrie mai mult, cînd îţi voi putea tri
mite o consolare mai substanţială. 

Publicat pentru prima oara rn 
iimba originalului în : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. �Correspondantc", 
vol. I, Paris, l!J56 

351) Percy Hnsher. - J\'ota nd. 
3'�) Lafargue. - Nota red. 
�53) Helene Demuth. - J\"ota recl. 

Cu afecţiune al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba englez<l 
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Marx către Laura Lafargue 

la Paris 

Dragă Cacadou, 

14 decembrie 82 
1, St. Bonifacc Gardens 

Ventnor - lsle of Wight 

Am primit la timp toate scrisorile tale şi, totuşi, eu -
mare păcătos mai sînt ! - nu scriu decît acum, cînd am aflat 
din scrisoarea pe care tocmai am primit-o de la General 351) 
că Paul a fost arestat. Generalul mi-a trimis scrisoarea lui 
Paul împreună cu a ta, aşa că sînt au fait 355). Paul va fi cu 
siguranţă în cîteva zile iarăşi liber. 

De ce nu ti-am scris mai de mult '? Fiindcă nu aveam 
nimic deosebit 

·
de îmbucurător să-ţi comunic, în afară de 

ceea ce ştiai din corespondenţa cu Generalul, că personal nu 
mă simt rău şi numai de vreo două săptămîni sînt consemnat 
la domiciliu în urma unui tracheal catarrh 356), fără să fi 
făcut vreo recidivă a pleuritei sau a bronşitei. Aceasta este, 
aşadar, foarte încurajator, considering that mast of my con
temporaries, I mean fellows of the same age, just now kick 
the bucket 357) într-un număr reconfortant. Sînt pe lume des
tui măgari tineri , la ce bun să-i mai ţii în viaţă pe cei bătrîni . 

In 11ltimul timp, Paul a scris cele mai bune lucrări ale 
lui 358), cu umor şi cutezanţă, cu profunzime şi vivacitate, pe 
cînd înainte mă enerva - pe ici, pe colo - o anumită fra
zeologie ultrarevoluţionară, căci o consideram întotdeauna „vor
bărie goală", şi oamenii noştri ar face mai bine să lase această 
specialitate în seama aşa-zişilor anarhişti, care sînt de fapt 
sprijinitorii actualei ordini şi nu aduc nicidecum dezordine -
ei sînt pur şi simplu tîmpiţi din naştere, ce n'est pas leur faute, 
le chaos 359). In prezent, ei au venit în ajutorul lui „affaires 

3�4) Engels (vezi volwnul de faţă, p. 13'.:!). - Nota red. 
355) - la curent. - Nota trad. 
358) - catar al traheei. - Nota trad. 
357) - ţinind seama că cei Jnai mulţi dintre contemporanii mei, 

vreau să spun cei de aceeaşi virslii cu mine, tocmai au pus miinile 
pe piept. - Nota trad. 

358) Vezi volumul de faţă, p. 1'.:!4-125, 405. - Nota red. 
3"0) - hao�ul nu este vina lor. - Nota trad. 
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vereuses cabinet" 361 în calitate d� „peril social" 360). Ceea ce-i 
mai rău în ei este că, şi în cazul cînd ar exista un „judecător 
de instrucţie" total nepărtinitor, el ar fi nevoit să declare 
deschis că sînt absolut „neprimejdioşi" ! Totul li s-ar putea 
ierta acestor anarhişti dacă n-ar fi din cale-afară de „nevino
vaţi" .  Asta însă nu înseamnă în nici un caz că sînt „sfinţi". 
Datorăm o reuşită vorbă de duh unui papă 361) căruia Henric 
al VII-lea (adversarul victorios al lui Richard al III-lea) i-a 
cerut să-l treacă pe Henric al VI-lea în rîndul sfinţilor ; papa 
i-a răspuns că a fi „innocens" 362) (alias „idiot") încă nu e 
suficient pentru a fi considerat „sanctus" 363) 362. 

Aici, copila mea, vei găsi în orice caz o vreme mai bună 
decît în majoritatea celorlalte locuri, inclusiv din Franţa şi 
Italia. Trăiesc aici ca un pustnic, nu mă întîlnesc cu nimeni, 
save 364) doctorul Williamson, ale cărui vizite costă such per 
minute 365), nu vin cu nimeni în contact. 

Aşadar, copilă, de îndată ce ale tale devoirs 366) vor per
mite (căci gallant fight with the powers 367) dusă de Paul that 
be make the man sympathic, to use this, a French penny-a
liner's phrase 368)), vino la mine şi stai aici cu mine ! 

Some recent Russian publications 363 printed in Holy 
Russia, not abroad, show the great run of my theories in that 
country. Nowhere my success is to me more delightful; it 
gives me the satisfaction that I damage a power, which, besides 
England, is the true bulwark of the old society. 

Publicat pentru prima oara m 
limba originalului în „Annali", an. I, 
Milano, 1958 

360) - pericol social. - Nota trad. 
361 ) Julius al Ii-lea. - Nota red. 
36!) - .,nevinovat". - Nota tracl. ana) - .,sfint". - Nota tracl. 
m) - în afară de. - Nota trad. 

Jours 369) 
Nick 

Originalul în limbile germană 
şi engleză 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

�65) - atît pentru fiecare minut. - Nota trad. 
366) - obligaţii .  - Nota trad. 
367) - cavalereasca luptă cu autorităţile. - Nota trad. 
368) - îl face simpatic pe ace�t om, ca să folosesc expresia unui 

St'rib francez. - Nota trad. 
m) - Cîteva pu blicaţii rus�şti apărute recent, editate în sfinta Ru

sie, nu în străinătate, dovedesc marele răsunet al teoriilor mele în 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 15 dec. 1882 

Draga mea Laura, 
Percy 370) a venit abia ieri-seară după ora 7 cu cele ne

-cesare, aşa că pînă astăzi n-am putut face nimic ·, anexez deci 
acum u n  bilet de cinci lire al Băncii Angliei, al cărui număr 
mi l-am notat, şi-mi asum riscul de a-l trimite întreg. 

Sînt sigur că acum ai veşti despre soarta lui Paul 3il), 
cel puţin în momentul de faţă 94. Nu mă îndoiesc că acum este 
din nou liber, dacă nu cumva s-a şi înapoiat la Paris. Mă tem 
însă ca judecătorii bonapartişti şi ceilalţi conservatori de la 
Muntluc;un să nu-i condamne 372) la cîteva luni de viaţă re
trasă. Guvernul intenţionează, evident, să creeze o serie de 
precedente în provincie înainte de a se încumeta să treacă 
la represalii la Paris. A'?a se face că procuratura din Montluc;on 
şi-a asumat această sarcină, care, odată începută, va trebui 
dusă de judecători la sfîrşitul clorit, chiar şi numai pentru 
a salva reputaţia magistraturii. Şi, cum acest caz va ajunge cu 
siguranţă la police correctionnelle 373), nu ne putem îndoi cî
tuşi de puţin de ce s-ar fi întîmplat dacă ar fi fost judecat 
la curtea cu juri .  

Un scurt răstimp petrecut în închisoare n-ar fi, în  sine, 
ceva chiar atît de cumplit ; clupă părerea mea, lui Paul mai 
degrabă i-ar prinde bine decît i-ar strica. Numai că, probabil, 
ei vor trebui să-şi execute pedeapsa într-un moment cînd 
amîndoi, Paul şi Guesde, sînt extrem de necesari pentru 
„Egali te". Iar în ultimul timp, ziarul s-a îmbunătăţit într-a
devăr foarte mult. Nu ştiu dacă asta este influenţa directă a 
vieţii la Paris, ca şi a activităţii ziaristice, dar în orice caz, in 
ultimul timp, articolele lui Paul sînt mult mai bune, de cînd 

această ţară. Nicăieri succesul nu m-a bucurat mai mult ; simt o 
satisfacţie să subminez o putere care, alături de Anglia, repre--.ântă un 
bastion al vechii societăţi. Al tău. - Nota trad. 

a10) Percy Rosher. - Nota red. 
371) Lafarguc. - Nota recl. 
372) Pe Guesde şi Lafargue. - Nota 1·ecl. 
�'3) - poliţia corecţională. - Nota trad. 
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a renunţat la dogmatismul de oracol ştiinţific şi a adoptat la 
ligne spirituelle 374) . Articolul despre candidatura lui Bon
toux 364 a fost încîntător ; mie înc;ă mi s-a părut că - pe ici, 
pe colo - descopăr mînuţa unei femei. La fel şi cel despre
behexte Ministerium 375) 104 (am uitat titlul francez), care şi 
Maurului i-a plăcut în mod deoc;1::bit 376) . Dacă Paul şi G[uesdel 
se află acum la închisoare, dispare sufletul ziarului. Deville
este doar din cînd în cinel spiritual şi amuzant, în general, are
o minte limpede, dar greoaie şi doctrinară ; Massard este 
opusul a ceea ce se numeşte un bun crestin, căci la el carnea 
este plină de bune intenţii, far duhul (esprit) slab. Iar după 
informaţiile pe care le am, trebuie să deduc că tocmai de 
P[aul] şi G[uesde], tocmai de ei amîndoi este cel mai mult 
nevoie într-un moment cînd ziarul cunoaşte o situaţie fintm
ciară critică. De aceea este foarte regretabil că tocmai în 
asemenea momente fanfaronada încărcată cu dinamită şi do
rinţa de a face concurenţă atitudinii rrrevoluţionare a anar
hi�tilor i-au adus în această situaţie nenorocită. 

Sper, totuşi, că la aceste petites miseres 377) tu priveşti 
în jos du haut de votre troisieme 378) cu acelaşi calm cu care 
cele quarante siecle 379) priveau du haut de leurs pyramides 380), 
la generalul Bonaparte, la armata franceză şi la Bonaparte 
însuşi . 

Cum îi merge lui Jenny 381) ? Se simte mai bine ? În 
Maitland Park 382) nu aflu prea multe despre ea ; de fapt, nici 
ele 383) nu ştiu mai mult. 

Cu toată afecţiunea al tău, 

374) - genul spiritual. - Nota tracl. 
375) - ministerul vrtijit. - Nota trad. 

F. E. 

Origi nalul in limba englezii 
Tradus din limba germană 

370) Vezi volumul de faţă, p. 124. - Nota red. 
m) - mici mizerii. - Nota trad. 
37H) - de la înălţimea <:'tajului trei al vostru. - Nota traci. 
379) - patruzeci de secole. - Nota trad. 
abo) - de la înălţimea piramidelor lor. - Nota trad. 
381) Jenny Longuet. - Nota red. 
38�) Stradă din Londra unde locuia familia lui Marx. - Nota reci. 
31<3) Elcanor Marx şi Helene Demuth . - Nota red. 
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Engels către J ohann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 16 dec. 1882 

Dragă bătrtne, 
Aşteptam de mult să-mi intre nişte bani ca să-ţi trimit 

îar o hîrtie de cinci ; ieri, în sfîrşit, i-am primit şi îndată 
după aceea, seara, a sosit şi cartea ta poştală. Aşa că am luat 
imediat un mandat poştal pentru cele 5 lire = fr. 1 26 şi 
sper că vei primi banii fără întîrziere. 

M-am bucurat foarte mult aflînd că ai ieşit din porcăria 
aceea cantonală şi comunală, este o curată pierdere de timp 
şi nu te alegi cu nimic din asta, în afară de bîrfeli şi suparar1 
inutile. In treacăt fie spus, măgarul de Solari îmi trimite în 
continuare cîte două exemplare din „Precurseur" ; halal ordine 
la biroul lor de expediţie. 

Anarhiştii se sinucid în fiecare an şi tot în fiecare an 
renasc din nou din cenuşă, şi aşa va fi pînă cînd nu se va 
porni o prigoană serioasă împotriva anarhismului.  Este sin
gura sectă socialistă care poate fi realmente distrusă prin per
secuţii. Căci veşnica înviere a anarhismului are la bază faptul 
că întotdeauna se găsesc vanitoşi care, recurgînd la metode 
ieftine, vor să joace un rol. Or, pentru aşa ceva, anarhismul 
se potriveşte ca o mănuşă. Dar, cînd e vorba să înfrunte un 
pericol, ia-i de unde nu-s ! De aceea, actualele persecuţii îm
potriva anarhiştilor din Franţa vor lovi în această bandă nu
mai în cazul în care nu sînt o simplă formă şi o păcăleală po
liţienească. Dar cei care vor fi în orice caz jertfiţi vor fi bieţii 
mineri din Montceau 333. De altfel, m-am obişnuit într-atît cu 
paiaţele anarhiste, încît mi se pare foarte firesc ca, pe lîngă 
mişcarea adevărată, să se învîrtească şi această caricatură de 
bilei. Ei sînt periculoşi numai în ţări ca Austria şi Spania, 
dar chiar şi acolo numai temporar. Iar Jura, cu meşteşugul 
ceasornicăriei răspîndit în căsuţele sale răzleţe, pare să fie 
un ţinut predestinat pentru această stupizenie, şi aici lovitu
rile tale vor fi foarte folositoare. 

M[arx] a primit permisiunea medicilor de a petrece iarna 
pe coasta de sud a Angliei şi de vreo 6 săptămîni se află pe 
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insula Wight. Pînă acum a rezolvat două dintre principalele 
lui boli : n-au mai apărut urme nici de pleurezie, nici de 
bronşită. Se înţelege de la sine că, pe o vreme atît ele păcă
toasă cum am avut aici (abia am scăpat de o ceaţă care a 
durat o săptămînă), un convalescent nu poate evita tot felul 
de răceli uşoare şi, evident, dată fiind starea sănătăţii lui 
M[arx], ele se prelungesc şi sînt neplăcute. Dar, dacă lucrurile 
s-ar opri aici, încă n-ar fi nimic. S-ar putea ca în vara viitoare 
să fie din nou trimis în Elveţia şi, în cazul acesta, vă veţi 
vedea cu siguranţă. 

Adresa d-nei Lafargue este : 66, Boulevard de Port-Royal, 
Paris .  Soţul ei a fost nu de mult arestat, dar acum se află din 
nou în libertate. Era \"orba de nişte cuvîntări ţinute în pro
vincie, iar cinel judecătorul de instrucţie 384) din Montluc;on i-a 
convocat pe el şi pe Guesde, amîneloi, în loc să-i dea ascultare, 
şi-au bătut amarnic joc de el în „:Egalite" . A urmat, după cum 
era şi firesc, un mandat de arestare, dar, deşi Laf[argue] era 
în fiecare zi la redacţie şi se ascundea atît de puţin încît îşi 
anunţa chiar cuvîntările la adunările unde lua cuvîntul, for
midabila poliţie pariziană a avut nevoie de trei săptămîni ca 
să-l găsească. După primul interogatoriu la Montluc;on, aşa 
cum se întîmplase şi cu Guesde, a fost imediat pus în liber
tate. Probabil că se vor alege, totuşi, cu cîteva luni . 

Ştii că Partidul muncitoresc din Franţa s-a scindat 75. 
Malon şi Brousse nu mai au răbdare să se vadă cît mai repede 
deputaţi şi de aceea trebuie să-şi adune în mare grabă turma 
de alegători. Aşadar, au făcut un partid fără program (textual, 
căci după o lungă serie de „Considerants" 385) urmează înche
ierea : fiecare localitate să-şi facă propriul ei program), în 
care oricine e binevenit şi, în acest scop, înainte de congres au 
fost primiţi în partid oameni care au acceptat vechiul program 
numai cu condiţia de a-l răsturna la congres. Guesde şi La
fargue etc. au fost învinşi prin majoritate de voturi, iar cei 
care au rămas credincioşi programului au plecat la Roanne. 
Oamenii noştri nu sînt tacticieni şi au făcut multe boacăne 
ireparabile, dar ei luptă pentru a se impune şi „posibiliştii" 
nu vor da multă vreme tonul. în cotidianul .,Egalite" ai 
noştri au o pîrghie puternică şi, apoi, pe ei îi interesează nu-

'1 �) E. Piquand. - Nota red. 
38') - „expunere de motive". - Nota trad. 
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mai cauza, şi nu acelaşi lucru s-ar putea spune despre in
lriganţii Malon şi Brousse. 

Ei, bătrîne, să fii sănătos, să te ţii tare, declinul nu va 
veni chiar atît de repede, tu ştii că toţi sîntem pe drumul ăsta ! 

Publicat pentru prima oard. 
in F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an Jonann 
Philipp Becker)", Berlin, 1920 

117 

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 16 dec. 1 882 

Dragă domnule Bernstein, 
Schorlemmer se plînge că nu mai primeşte de mult „S[o

zialdemokrat]" ; abonamentul lui a expirat şi încă de acum 
o lună el mi-a trimis cecul alăturat (de care eu uitasem) cu 
rugămintea de a-i prelungi abonamentul pe un an, „iar restul 
să fie folosit pentru nevoile partidului". 

„Marca" a trebuit să fie rescrisă integral de 3 ori ; pen
tru asta a fost nevoie să citesc iarăşi din scoarţă în scoarţă 
vreo cinci-şase din cele 10 volume groase ale lui Maurer 113 
şi, în plus, să le compar cu alte izvoare. Acum i l-am trimis 
lui M[arx], care a buchisit aceste probleme mult mai mult şi 
mai temeinic decît mine 365; luni sper să-l am înapoi. 

Malon se moque 386) de Vollmar. Altminteri, cu siguranţă 
ar fi îndreptat boacăna acestuia - că atacîndu-i pe „alliansişti", 
„Egalite" are în vedere „Alliance" 28 a lui Bakunin. Nicide
cum ! Posibiliştii sînt numiţi astfel întrucît nu mai pot fi 
deosebiţi acum de membrii Alianţei socialiste 366, înfiinţată în 
urmă cu vreo patru ani de J ourde, fost delegat cu finanţele 

asu) - îşi bate joc. - Nota trad. 
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în timpul Comunei, cu colaborarea altor proudhonişti actuali 
şi foşti (ca, de pildă, Longuet) şi care formează rezerva so
cialistă a lui „Justice". Cu siguranţă că aţi văzut pomenită 
acolo această Alliance cu prilejul alegerilor. La ultimele ale
geri generale pentru Camera deputaţilor, Alliance a prezentat 
candidaţi şi a avut aproape tot atîtea voturi - cel puţin în 
unele arondismente - ca şi partidul muncitoresc. Dacă Voll
mar, deşi a stat un an şi jumătate la Paris, nu a ştiut acest 
lucru, înseamnă că Malon i l-a ascuns în mod intenţionat, cum 
a făcut cu multe altele. Aşa se întîmplă cînd te alături fără 
dis�ernămînt unei bande. 

Vollmar devine amuzant cînd îl laudă pe Malon pentru 
că este un membru de partid disciplinat şi îi învinuieşte pe 
ceilalţi de încălcarea disciplinei 93. Cine deci încalcă disci
plina ? Cel care ţine sus vechiul steag, sau cel care recrutează 
adepţi cu scopul direct de a trăda acest vechi steag si de a-l 
înlocui cu unul nou? De unde ar fi avut Malon majoritatea 
la St-Etienne 75 dacă n-ar fi recrutat în prealabil oameni care 
de la început au avut intenţia să răstoarne vechiul program şi 
tocmai în acest scop au şi fost recrutaţi ? 

Cearta dintre Malon şi Clovis Hugues al lui pentru Louis 
Blanc e straşnică. Şi ăsta se numeşte un partid ! 

După cum vedeţi, Federation du Nord 355 s-a pronunţat 
făţiş pentru Roanne. 

Laf[argue] a publicat în ultimele numere din „Eg[alite]" 
nişte articole încîntătoare, ca, de exemplu, despre candidatura 
lui Bontoux 3C4• Tonul spiritual i se potriveşte mult mai bine 
decît cel de oracol doctrinar. 

Vreţi deci să aveţi amabilitatea de a vă îngriji ca Schor
[lemmer] să primească numerele care-i lipsesc'! 

Publicat pentru prima oară 
in „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I, 1924 

Al dv. sincer, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 



410 K. Marx şi F. Engels 
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Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Dragă Bebel, 

Londra, 22 dec. B� 

Sper că poimîine îţi vor da drumul pentru 24 ele ore 367, 
aşa ca vei intra fără greutate în posesiunea acestor rîndurL 

Pasajul din ultima mea scrisoare 387) care ţie ţi s-a părut 
mistic n-are alt sens decît că, după părerea mea, legea ex
cepţională va fi abrogată ori în urma unor evenimente cu ca
racter revoluţionar (de pildă, o nouă lovitură dată guvernului 
sau convocarea unei adunări naţionale în Rusia, fapt care 
s-ar răsfrînge imediat şi asupra Germaniei), ori a unor eve
nimente care ar împinge şi ele mişcarea înainte şi ar pregăti 
revoluţia (schimbare de tron la Berlin, moartea sau retrage
rea lui Bismarck), şi una şi alta clucîncl aproape inevitabil la 
inaugurarea „noii ere" 252. 

Criza clin America, la fel ca şi criza de aici 388) şi ca di
ficultăţile industriei germane, care n-au fost pretutindeni li
chidate, nu mi se pare o criză adevărată, ci doar o consecinţă 
a supraproducţiei din perioada crizei precedente. Crahul din 
Germania s-a produs data trecută înainte de termen, ca urmare 
a febrei speculaţiilor cu miliardele ; aici şi în America s-a 
produs la termenul normal, în 1877. Dar forţele de producţie 
nu s-au dezvoltat încă niciodată, în nici o altă perioadă de 
prosperitate, ca în perioada 1871-1877 ; clin această cauză, 
ca şi în 1837-1 842, au apărut greutăţile cronice clin prin
cipalele ramuri ale industriei şi aici şi în Germania, îndeosebi 
la bumbac şi la fier ; pieţele încă nu pot înghiţi tot ce se 
produce. întrucît industria americană continuă deocamdată 
să lucreze în special pentru piaţa internă, ocrotită prin taxe 
vamale, creşterea rapidă a producţiei ar putea face uşor să 
izbucnească acolo o criză i ntermediară locală, care nu va duce 
însă, în ultimă instanţă, decit la reducerea perioadei în cursul 
<'ăreia America va deveni capabilă să exporte şi să apară pe 
piaţa mondială ca cel mai primejdios concurent al Angliei. De 

3B7) V('/Î volumul de faţă, p. 376. - Nota red. 
a�•) - din Anglia. - Nota red. 
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aceea, eu nu cred - şi de aceeaşi părere este şi M[arx] :i1i9) -

că adevărata criză va veni cu mult înainte de expirarea ter
menului obişnuit, normal. 

Un război european l-aş considera o nenorocire; de data 
aceasta, lucrurile ar lua un caracter extrem de grav, pretu
tindeni războiul ar aţîţa şovinismul pentru mulţi ani de aici 
înainte, căci fiecare popor ar lupta pentru existenţa �ui. 
Toată truda revoluţionarilor ruşi, care se află în pragul vic
toriei, s-ar dovedi inutilă, ar fi nimicită ; partidul nostru din 
Germania ar fi pe moment înecat sub valul de şovinism, s-ar 
ajunge la sciziune şi acelaşi lucru s-ar petrece şi în Franţa. 
Singurul lucru bun care ar putea fi realizat cu această ocazie 
ar fi restaurarea unei Polonii Mici, dar aici s-ar putea ajunge 
şi ca rezultat al unei revoluţii, şi încă de la sine ; o constituţie 
rusă consecinţă a unui război nefericit ar avea cu totul altă 
însemnătate, mai curînd conservatoare, decît o constituţie 
-smulsă prin revoluţie. Un asemenea război, după părerea mea, 
ar amîna revoluţia cu 10 ani, după care, e drept, ea ar fi cu 
atît mai temeinică. De altfel, un război se profila din nou la 
orizont ; prin alianţa încheiată cu Austria, Bismarck a făcut. 
aceeaşi demonstraţie ca şi în 1867, cu alianţele sud-germane 
în timpul istoriei cu Luxemburgul 3ss. Dar să aşteptăm, poate 
că în primăvară se întîmplă ceva. 

Informaţiile tale cu privire la situaţia industriei ger
mane ne-au interesat foarte mult, în special confirmarea ca
tegorică a dezmembrării cartelului producătorilor de fier. Po
vestea asta nu putea să dureze mult, cu atît mai puţin la 
industriaşii germani, care nu pot trăi fără o cit de mică 
escrocherie. 

Pînă acum nu am văzut aici lucrările lui Meyer 369, aşa 
că în privinţa asta ne-ai spus o noutate. Faptul că M[arx] ar 
urma -să figureze în compania cardinalilor acestuia era de 
aşteptat, lui Meyer i-a făcut întotdeauna o plăcere cu totul 
deosebită să poată trece de la cardinalul Manning direct la 
Marx şi niciodată n-a scăpat ocazia să vorbească despre 
aceasta. 

In „Sociale Briefe" 390), Rodbertus ·era cît pe-ce să dea de 
urma plusvalorii, dar n-a mers mai departe. Altminteri s-ar 
fi zis cu toate visurile şi strădaniile lui de a veni în ajutorul 
iuncherului împovărat de datorii, or, acest lucru bunul Rod-

389) Vezi volumul de faţă, ip. 127. - Nota red. 
a90) J. K. Rodbertus. „Sociale Briefe an von Kirchmann". -

Nota red. 
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bertus nu putea să-l dorească. Dar, aşa cum spui şi tu, el 
prezintă cu mult mai multă importanţă decît masa econo
miştilor vulgari germani, inclusiv socialiştii de catedră 126, care 
traiesc numai din ceea ce cade de la masa noastră. 

Povestea cu peţitul lui Carlchen 391) a fost şi ea o nou
tate pentru noi . La nuntă, după cum mi-au relatat martori 
oculari, se pare că a fost o atmosferă foarte tristă, atît de 
tristă, încît cineva care a asistat la cununia civilă a excla
mat : c'est l'enterrement de A ! 392). 

Ieri am trimis la Zi.irich ultima parte a manuscrisului 
broşurii, şi anume anexa despre marcă, şi o scurtă istorie a 
ţărănimii germane în general 343. Maurer scrie foarte prost 
ş1 este teribil de confm., aşa încît la prima citire cu greu îi 
pâtrunzi sensul. De îndată ce primesc colile de corectură, îţi 
trimit toată lucrarea, căci ea cuprinde nu numai extrase din 
Maurer, ci �i o critică indirectă a opiniilor lui, precum şi 
multe lucruri noi. Este primul rod al unui studiu de ani de 
zile asupra istoriei Germaniei şi sînt foarte bucuros că-l pot 
prPzenta mai întii muncitorilor, şi nu unor pt'clanţi şi „eru
diţi" 39:�). 

Acum trebuie să închei, altfel nu mai pot trimite scri
soarea recomandat cu poşta de seară. Se pare că prusienii 
n-au ajuns pînă acolo încît să deschidă 394) scrisorile reco
mandate, pînă acum toate au sosit intacte; o experienţă în
delungată m-a învăţat să observ bine lucrurile astea. 

Pe soţia ta 395) o rog să primească felicitarea de crăciun 
alăturată şi cele mai bune urări din parte-mi. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată, 
în : A. Bebe!. ,,Aus mdnem Leben·', 
partea a III-a, Stuttgart, 
1!114 ; în întregime 
în : ,..Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (Vl), 1932 

:191) Carl Hirsch. - Nota recl. 

Al tău, 
P, E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

''"2) - este o inmormîntare de clasa I. - Nota tiacl. 
393) In original, ironic, in dialect: .. jebildeten". - Nota red. 
39�) In original, joc de cuvinte intraductibil : ,..bcstieb<:'rn" - cu

\•int format de la Stieber, numele şefului poliţiei politke prusiene -, 
apropiat <'a re7onanţu de ,..durchstobern·• - a scormoni. - Nota red. 

''9�) Julie  Bebe!. - Nota recl. 
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Marx către fiica sa Eleanor 

la  Londra 396) 

[Ventnor, 23 decembrie 18821 

Dragă copilă, 
Din scrisoarea Laurei (pe care mi-a trimis-o astăzi En

gels pentru a lua notă de ea 39i)) constat că J ennychen a 
făcut din nou inflamaţia aia păcătoasă. Dacă o neglijează, m[1 
tem de tot ce poate fi mai rău. Va trebui să ne gîndim (şi 
de aceea, înainte s-o porneşti spre mine, vorbeşte cu Len
chen) dacă n-ar fi cazul să i-l luăm lui Jennychen cel puţin 
pe Harry, chiar dacă, la nevoie, ar veni aici la mine. Cum 
să găsească Jennychen timp să-şi trateze boala with all these 
babies together 398) ! Şi, pe de altă parte, cît de neglijat (din 
punct de vedere sanitar) ar fi Johnny al nostru dacă nu-i 
cedează altul locul ! 

Harry îi îngreuiază extrem ele mult situaţia, şi aşa destul 
ele dificilă, a bietei J ennychen. 

Adu-mi numai „Physiologie", cea a lui Rank (sau Ranke, 
habar n--im) ! În afară de aceasta, mizerabila cărţulie a lui 
Freeman („History of Europe"), căci îmi ţine loc ele tabel cro
nologic ; e în dormitorul meu, pe rafturile cu ziare etc. 

(Scris de Marx pe verso-ul cărţii poştale) 

Miss Marx, 41, Maitlancl Park Roacl. Maitlancl Park. London. 
N.W. 

Originalul în limba germanii 
T1·adus din limba �ermanii 

396) Scrisoarea a fost scrisă pe> o carte po!;>tală. - Nota red. 
397) Vezi volumul de faţă, p. 1 40-1-12. - Nota recl. 
3'8) - cu toţi aceşti copii mici. - Nota traci. 
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Marx către fiica sa Eleanor 

Dragă Tuss)-:-hen, 

la Londra 

8 ian. 83 
1, St. Boniface Gardens, Ventnor 

Sîmbătă am primit cîteva rînduri de la d-rul William
son împreună cu o scrisogre din partea d-rului F. Bayshawe 
către Williamson datată : 4 ian. 83, 5 Warrior Square, St. 
Leonards on Sea, în care, printre altele, spune : 

„We had a week of almost continuous rain or moist air, 
which gave place on the 2nd to dry weather, of varying di
rection. Since that we have had sunshine each afternoon, tho' 
not much of it. I will endeavour to send you some further 
statistics to-morrow. I believe we may say generally that the 
climate of Hastings is dryer than much of the South Coast, 
tho' this may be at the e-xpense of some warmth etc." 1) 

Aici, sîmbătă (6 ian.) a fost vreme frumoasă în timput 
prînzului ; ieri, de asemenea, \'remea a fost uscată, dar mai 
rece ; soare mai mult găseşti întotdeauna pe esplanadă. Ieri 
şi alaltăieri am făcut plimbări, astăzi ziua promite să ră
mînă frumoasă. In general, dacă nu stai chiar în bătaia soa
relui, este răcoare. Sînt însă, în orice caz, speranţe că treptat 
temperatura va mai creşte. 

Oricum, voi putea pleca la Hastings dacă îmi voi vedea 
speranţele înşelate ; şi apoi, la un moment dat, schimbarea 
locului devine utilă în sine şi pentru sine. Ceea ce ştim acum 
este că o mutare de la Ventnor la Hastings ar avea some 

1) - . ,Am avut o săptămînă de ploi aproape neîntrerupte ori 
de ume7eală , care de pe data de 2 s-a schimbat, dimpotrivă, în vre
me uscată. De atunci avem în fiecare după-amiază soare, deşi nu 
ţine prea mult. Miine voi încerca să vă trimit, în continuare, alte 
date statistice. Cred că putem spune că, în general, la Hastings clima 
este mai uscată decît în cea mai mare parte a coastei de sud, deşi, 
poate, pe !.eama căldurii etc." - Nota trad. 
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sense 2), nu însă ş1 m punctele mai apropiate de Ventnor de 
pe coasta de sud şi situate aproape in  aceleaşi condiţii ca 
Isle of Wight. 

Deocamdată, mai lupt din greu cu acumularea de mucus; 
sîmbătă dimineaţa, cînd m-am sculat din pat, am avut even 3) 
un acces puternic de tuse şi cîteva secunde n-am putut res
pira. Cauza trebuie să fie de natură nervoasă : teama pentru 
.J ennychen ! Despre asta nu-i nevoie să spun mai mult. Aş 
pleca numaidecît la Argenteuil, dar prezenţa unui musafir 
bolnav n-ar fi, probabil, decît o povară în plus pentru co
pila aceasta ! Căci nimeni nu-mi poate garanta că o călătorie 
nu would have punished me with a relapse 4), de care pînă 
acum, din fericire, am scăpat. !mi este însă foarte greu să nu 
mă pot duce la propriul meu copil. 

Puhlicat pentru prima oară în 
limba originalului în „Annali'", 
.an. I, Milano, 1958 

121 

Cu calde salutări, 
Old Nick 

Originalul în limbile germană 
şi engleză 

Tradus din limbile germană 
şi engleză 

Marx către fiica sa Eleanor 

la Londra 

[Ventnor] 9 ian. 1883 

Jilraga, buna mea copilă, 
Ce frumos din partea ta să-mi scrii atît de des şi atît 

de amănunţit; dar n-aş vrea to encroach on the very little 
„free" time you have to dispose of 5). Am primit scrisoarea ta 
după ce-o expediasem pe a mea 6), la înapoierea dintr-o plim-

2) - un oarecare sens. - Nota trad. 
3) - chiar. - Nota trad. 
4) - ar avea ca urmare pedeapsa unei recidive. - Nota tracl. 
6) - să-ţi răpesc din foarte puţinul timp „liber" de care dispui. 

- Nota trad. 
1) Vezi volumul de faţă, p. 414-415. - Nota red. 
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bare pe malul mării. De la Paris n-am mai primit nici o 
veste. 

Astăzi eram iar pe punctul de a pleca „în drumeţie" -
despite the noise of the wind 7) -, cinel a venit doctorul 8) 
meu ; mi-a spus să stau în casă fiindcă afară e foarte frig. 
M-a examinat din nou. Toate vechi, cu alte cuvinte, catarul 
s-a cronicizat (ceea ce explică şi răguşeala mea permanentă), 
dar, privind dintr-un punct de vedere „mai înalt", situaţia s-a 
îmbunătăţit, întrucît punctele îngrijorătoare n-au fost atinse. 
Tusea asta aproape permanentă, foarte supărătoare, a de
venit însă de nesuportat din pricina zilnicelor vomissementsJ 9). 
Asta face ca adeseori să-mi fie cu neputinţă să lucrez, ctar 
doctorul crede - mai crede încă, and that is something 10) ! 
- că mă va putea scăpa de acest chin (printr-un leac pe 
care mi l-a prescris chair acum). Qui vivra, verra 11). 

Apropo. Somewhere 12) în dormitorul meu sau în masa 
mea de lucru, într-un portofel sau în vreo little box 13), mai 
sînt cîteva fotografii de-ale mele de la Alger. If you could 
find them, you might send mc iv:o photogramms. One of 
them I have promised to forward to Madame Williamson 14). 

Domnul Meissner mi-a trimis ieri calculul făcut de el pe 
anul 1881 120 ; venitul este foarte mic, aşadar, în 1882 va 
trebui neapărat să fie mai mare, căci el îmi scrie, totodată, că 
vînzarea exemplarelor din „Capitalul" se apropie de sfîrşit. 
Bineînţeles, aşteaptă cu nerăbdare colile de corectură 15). In 
plus, multă vreme omul ăsta n-a avut nici o veste de la 
mine. Acum, în sfîrşit, va primi un răspuns amănunţit. 

Cowens speech quoad Egypt 16) este pe aceeaşi linie cu 
politica engleză a lui Hyndman - muzica viitorului 370_ 
Aceşti burghezi care suspină (şi, în această privinţă, Cowen 
�'ste şi el burghez), aceşti bieţi burghezi britanici care, tot 

7) - în ciuda urletului vintului .  - Nota trad. 
8) James M. Williamson. - Nota red. 
P) - vomitări. - Nota trad. 
10) - şi asta e ceva. - Nota traci. 
li) - Cine va trăi va vedea - Nota trad. 
12) - Undeva. - Nota trad. 
13) - cutiuţă. - Nota trad. 
14) - Dacă le găseşti, mi-ai putea trimte două fotografii. Una 

dint1·e ele am promis-o d-nei Williamson. - Nota trad. 
1�) Este vorba de ediţia a treia germană a volumului I a1 „Ca-

pitalului'• lui K. Marx . - Nota red. . 18) - Cuvintarea lui Cowen referitoare la Egipt. - Nota trad. 
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suspinînd, îşi asumă din ce în ce mai multe „responsabili
ties" 17) în slujba misiunii lor istorice i se împotrivesc za
darnic. Dar pînă şi Cowen zîmbeşte pe sub mustaţă în faţa 
priveliştii pline de vrajă a tuturor punctelor de agresiune 
întărite, care se întind de la Oceanul Atlantic pînă la cel 
Indian, şi into the bargain lb) a unui „imperiu african-brita
nic'' de la Deltă pînă la Colonia Capului. Foarte frumoasă 
privelişte. 1n realitate, cucerirea Egiptului este o neruşinată 
„cucerire" ipocrit-creştină - o cucerire în plină pace ! Pînă 
şi Cowen - şi el este, fără îndoială, cel mai bun dintre par
lamentarii englezi - admiră în sinea lui această „faptă 
eroică" : „the dazzle of our military parade". Poor 19) Cowen ! 
Este un adevărat „burghez" (în acest sens) britanic ; crede 
că a făcut o „afacere" straşnică şi, pe deasupra, foarte avan
tajoasă ; el nici măcar nu vede că „old grand man" 20) englez 
este doar o unealtă în mîna altor şmecheri, neenglezi,  în mă-
5Ura în care în acest eveniment este amestecată „politica", 
însă „responsability" pentru „home" interest 21) şi-a luat-o 
foarte calm Goschen & Co. 

Uneori, Cowen se lasă atît de mult stăpînit de prejude
căţi, încît îl consideră pe lordul Dufferin indeed an 
o\"erwhelming diplomatic genius 22). Dar dă-i dracului de 
britanici ! 

Kiss my grandson for me 

Farewell 23), 
Old Nick 

Publicat pentru prima oară în 
limba origi nalului în „Annali", 
an I, Milano, 1958 

Originalul în limba germană 
Trad us d i n  limba germană 

1:) - „responsabilităţi". - Nota trad. 
") - pe cle<1�upra. - Nota trad. rn} - „strftluc:irca paradei noastre militare". Sftrmanul .  - Nota 

traci. 20) - „bătrînul mare om" (William Ewart Gladstone). 
Nota trad. 

�1) - i nteresele ,.politicii i nterne". - Nota trad. 22) - într-adevăr un copleşitor geniu diplomatic. - Nota trad. 
23) Sărută-l pe nepotul meu (Jean Longuet) din parte-mi. Rămîi 

cu bine. - Nota trad. 
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Marx către fiica sa Eleanor 

la Londra 

[Ventnor] 10 ian. 1883 

Dragă copilă, 
Scrisoarea lui Lafargue pe care o anexez (te rog să fii 

bună să mi-o trimiţi, mai tîrziu, înapoi) m-a liniştit foarte 
mult în privinţa lui Jennychen, deşi poate că Lafargue nu
mai ca să mă menajeze pe mine prezintă lucrurile prea opti
mist ; totuşi, se pare că pericolul direct a trecut. 

Fermecătoare sînt ştirile despre Wolf, Pa 24) (care acum 
este idolater of 25) Wolf) etc. 

In actualul status (şi în privinţa aceasta şi Engels este 
de acord cu mine), momentul este cit se poate de nepotrivit 
pentru expedierea lui Johnny la Argenteuil. El nu va putea 
pleca înapoi pînă cind J enny nu va fi din nou în stare să-şi 
vadă de gospodărie. Trebuie să avem în vedere numai prin
cipalul, şi nu considerente de ordin secundar, 011, tocmai 
acestea erau cit pe-aci s-o omoat'e pe Jenny. Cîteva luni mai 
mult sau mai puţin - asta nu are importanţă, lăsînd la o 
parte faptul că bietul băiat s-ar prăvăli chiar de la început 
intr-o prăpastie de dezordine. 

Sper, Tussychen, că îi vei scrie imediat lui Jennychen 
în acest sens. Lui Longuet ii voi erimite �hiar astăzi citeva 
rînduri despre aceasta la „Justice". 

Comunică-i lui Johnnychen veştile despre fraţii lui; nf 
course 26), îi vei împărtăşi şi lui Lenchen ceea ce e mai im
portant din scrisoarea lui L[afargue]. 

Ieri a fost o vreme groaznică ; nici azi nu se arată deloc 
.,superbă" ; e umed. Totuşi, cred că astăzi „constitutional" 27) 
a mea . . .  28) 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în "Annali�, 
an. I, Milano, 1958 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

24) Porecle date fi ilor lui .Tenny Longuet - Edgar şi Marcel 
Longuet. - Nota red. 

25) - adoratorului - Nota trad. 
26) - bineînţeles. - Nota trad. 
27) - aici : „plimbarea". - Nota tra.d. 2s)- Sfîrşitul scrisorii lipseşte. - Nota red. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

419 

Londra, 18 ian. 1883 

Dragă domnule Bernstein, 
Intîi au fost zile de sărbătoare, apoi zile de doliu 29) -

mereu piedici. Vă daţi seama că acum nu-mi aparţine aproape 
nici un moment de cînd Marx, înapoiat de la Ventnor, este 
consemnat la domiciliu din pricina unei bronşite, care, din 
fericire, pînă acum este într-o formă uşoară ; nu are voie să 
vorbească prea mult şi eu trebuie să mă ocup de toate pro
blemele de familie. (Vă rog numai ca în ziar 30) să nu pome
niţi nimic din toate acestea. M[arx] s-ar înfuria dacă ar vedea 
ce remarci indiscrete şi, în parte, inexacte face astăzi bunul 
Viereck în „S[uddeutsche] Post".) 

In sfîrşit, dispun de aproximativ o oră pentru dv. In ce-l 
priveşte pe Gumbel, care s-a întors aici, el se aseamănă cu 
Gumpelino al lui Heine 31) prin interesul faţă de hîrtii. In 
general, este un straşnic exemplar de socialist german în 
străinătate, întrucît el, evident, a fost la Paris. Cum acestor 
oameni li s-a cret o teorie pentru care, de altfel, nu poartă 
nici o vină şi pe care adesea abia o înţeleg în linii elementare 
sau nici nu-şi dau măcar osteneala s-o înţeleagă - fiecare: 
provincial dintre ei se consideră mai presus de orice străin. 
El vine din Heilbronn, sau cum i-o fi spunînd colţului acela 
de provincie, la Londra sau la Paris şi este indignat că acolo 
nu este recunoscut punctul de vedere al provincialului. In 
loc să-şi lărgească orizontul şi să mai înveţe cîte ceva, el de
vine cu bună ştiinţă mai mărginit decît înainte, căci, în felm 
acesta, deosebirea dintre el şi răii şi proştii străini, aşadar 
imaginara lui superioritate, iese mai pregnant în evidenţă. 
Acest gen de oameni domină acum în asociaţiile germane din 
străinătate şi, dacă aveţi acum de suferit de pe urma lor, 
amintiţi-vă cine a încercat, după promulgarea legii excepţia-

2�) A murit Jenny Longuet. - Nota red. 
30) ,,Socialdemokrat". - Nota trad. 
31) H. Heine. .,Impresii de călătorie", în Opere alese, vol. 1, 

Bucureşti, Editura Univers, 1970. - Nota trad. 
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nale împotriva socialiştilor 106, să acorde acestor asociaţii, pe 
calea centralizării etc. ,  o nemeritată importanţă ? Dacă atunci 
i-aţi fi cunoscut pe aceşti oameni atît de bine cum îi cu
noaşteţi acum, cred că nu v-aţi mai fi dat atîta osteneală. 

„Partidul mîinilor curate" - ce înseamnă ? Nu cumva 
mîinile curate ale lui Hasselmann sau Fritzsche şi ale multor 
altora, despre care ar avea ce povesti oricare dintre cei ce au 
fost expulzaţi sau au venit singuri aici ? 

Grozav este Gumpelino cînd aduce vorba despre hîrtiile 
lui. Cînd un asemenea provincial cavaler al virtuţii se ridică 
atît de fariseic împotriva unor practici care sînt destul de 
neplăcute, dar al căror folos real pentru partid este infinit 
mai mare decît eventualul prejudiciu adus acestuia, înseamnă 
că aici cu siguranţă se ascunde ceva. Muncitorii n-au hîrt.ii. 
Lor puţin le pasă de o rubrică a bursei. Aşadar, micul bur
ghez, care vrea şi el să cîştige ceva de pe urma hîrtiilor - iată 
cine cere o rubrică, bine intenţionată, corectă, morală, a bursei 
în organul lui de partid. ln primul rînd, nu este misiunea 
unui ziar socialist să dea indicaţii cum pot fi exploataţi mai 
bine muncitorii - căci venitul de pe urma hîrtiilor se obţine 
tot pe seama muncii neplătite. Dacă, aşadar, în al doilea rînd, 
Gumpelino cere, totuşi, acest lucru din partea presei socialiste, 
aceasta nu pledează nici în favoarea socialismului lui, şi cu 
atît mai puţin în favoarea geniului lui comercial. Şi eu am 
hîrtii, pe care din cînd în cînd le cumpăr şi le vînd. Dar nu 
sînt atit de naiv ca la efectuarea operaţiilor mele să cer sfatul 
presei socialiste. Cine procedează astfel şi se arde, o păţeşte 
pe bună dreptate. Abraham Gumpelino, botează-te ! 

Ne-au bucurat foarte mult răspunsurile date de Gril
lenberger şi „S[ozialdemokrat]" la făţărnicia lui Puttkamer. 
Aşa se �i cuvine. Nu să te suceşti şi să te invîrteşti sub lovi
turile adversarului, nu să te tîngui, să scînceşti şi să bîigui 
scuze cum mai fac mulţi : că, vedeţi dv., noi n-am fost atit 
de rău intenţionaţi. La fiecare lovitură a adversarului trebuie 
să ripostezi cu două, trei lovituri. Aceasta a fost întotdeauna 
tactica noastră şi pînă acum, cred eu, i-am venit de hac 
aproape fiecărui adversar. „De altfel geniul soldaţilor no5tri 
constă în atac ; şi aceasta este foarte bine", spune bătrînul 
Fritz 32) în instrucţiunile către generalii lui 372, şi la fel pro
cedează şi muncitorii noştri din Germania. Dar, cînd de pildă 

12) Frederic Wilhelm al Ii-lea. - Nota red. 



Scrisori din 1883 421 

Kayser 33), în timpul dezbaterilor cu privire la legile excep
ţionale - dacă scurtul raport al lui 34) este adevărat -, 
dă înapoi şi se văicăreşte că noi am fi revoluţionari numai 
în sens p1ckwickian 373, ce trebuie făcut atunci ? Ceea ce tre
buia să se spună era că întregul Reichstag şi Bundesrat 374 
existau numai datorită unei revoluţii ; că bătrînul Wilhelm, 
cînd a înghiţit trei coroane şi un oraş liber 375, era, de aseme
nea, revoluţionar; că întreaga legitimitate, tot acel aşa-numit 
fundament juridic, nu este altceva decît produsul a nenumă
rate revoluţii, dar al unor revoluţii săvîrşite împotriva voinţei 
poporului, îndreptate împotriva poporului. O, această bles
temată lipsă de fermitate în gîndire şi în voinţă a germanilor, 
adusă cu atîta osteneală în partid o dată cu „jebildeten" 35), 
cînd ne vom descotorosi odată de ea ! 

Se închide poşta. La unele puncte din scrisoarea dv., pe 
care, poate, le-am omis, voi răspunde cu prima ocazie. Mul
ţumesc pentru fotografie. Cînd îmi trimiteţi corectura 36) ? 

Salutări. 

Publicat pentru prima oară 
1n ,,Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I, 1 924 

124 

Al dv., 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Londra, 8 febr. 83 

Dragă domnule Bernstein, 
1. Sper că aţi primit ultima parte a manuscrisului 

(,,Marca" 343), expediat recomandat de aici la 20 decembrie. Dar 

33) Max Kayser. - Nota red. 
34) Louis Viereck (în limba germană, „Viereck" = "pătrat"). -

Nota red. 
35) In original, ironic, in dialect = „culţii". - Nota red. 
36) Este vorba de colile de corectură ale ediţiei germane a lu

crării lui F. Engels „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". 
- Nota red. 
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tărăgănarea tipăririi te scoate din sărite. Dacă va continua 
aşa, va trebui să retipăriţi coperta interioară şi să puneţi pe 
ea 1884.. Cînd va apărea, în sfîrşit, coala următoare 37) ? 

2 .  N-am primit nici primul proiect de lege cu privire la 
asigurarea contra accidentelor, nici cuvîntarea rostită de Bebel 
pe această temă. De altfel, un atac special împotriva socia
lismului lui Bismarck mi se pare acum tardiv. Fiţuica lui 
Viereck 38) a pierdut orice simpatie ; Singer, care în trecut 
făcuse dovada unei pasiuni atît de puternice pentru etatizare, 
în ultimul timp pare să se fi scuturat complet de ea .şi se vă
deşte de-a dreptul revoluţionar, cît despre molîii din Reichstag, 
Blos, Geiser şi Co., aceştia şi-au pierdut, pare-se, dacă nu 
dorinţa, în orice caz curajul. Şi atunci de ce să tragem cu 
tunul în ţînţari ? Cred că trebuie să lăsăm socialismul lui 
Bism[arck] să se îngroape singur. Mai rămîne atunci numai 
critica proastelor rămăşiţe lassalleene. Dar dacă tipărirea bro
şurii merge într-un ritm atît de lent, probabil că şi acest atac 
va fi perimat înainte să apară broşura. 

3. !n privinţa lui Malon vă înşelaţi. Omul nu este atît 
de prost, sau, mai exact, atît de inabil cum vrea să pară. 
Cest un faux bonhomme 39), care a învăţat de la bakunişti 
cum să dea ghionţi pe tăcute şi tot el să treacă drept cel în
ghiontit. Intr-o zi vă veţi convinge că am avut dreptate. 

4. Impozitul pe tranzacţiile de bursă. Aici, în Anglia, 
există de mult, sub forma unui simplu timbru fiscal obisnuit 
aplicat pe actul de transfer - t/20/o din suma plâtită .şi 5 .şi
lingi taxă de înregistrare (acţiuni au porteur 40) sînt aici puţine 
şi nu sînt impuse). Singurul rezultat al acestui impozit este 
că jocul de bursă propriu-zis se face prin operaţii financiare 
privind diferenţele, fără să aibă loc un transfer real. Afec
tează deci numai „plasamentele de capital solide". Şi nici nu 
se poate face în aşa fel încît speculanţii de bursă să nu se 
poată eschiva de la el. 

Eu sînt împotriva acestui impozit : 1 .  fiindcă noi, în 
general, cerem numai impozite directe şi le respingem pe toate 
cele indirecte, pentru ca poporul să ştie şi să simtă ce plă
teşte şi în ce fel trebuie atacat capitalul, 2. fiindcă noi nu 
putem vota în folosul acestui guvern nici un bănuţ. 

37) Este vorba de ediţia germană a lucrării lui F. Engels „Dez-
voltarea soclalismului de la utopie la ştiinţă". - Nota red. 

38) „Si1ddeutsche Post". - Nota red. 
39) Este llll fals om de treabă. - Nota trad. 
'o) - la purtător. - Nota trad. 
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Dv. caracterizaţi, pe bună dreptate, drept mic-burgheze 
vociferările împotriva bursei. Bursa nu schimbă decît repar
tizarea plusvalorii care a şi fost furată muncitorilor, şi felul 
cum se face această repartizare, ca atare, deocamdată le poate 
fi indiferent muncitorilor. Dar bursa modifică repartizarea în 
direcţia centralizării, accelerează într-un ritm uriaş concen
trarea capitalurilor şi, prin aceasta, este la fel de revoluţio
nară ca şi maşina cu abur. 

Absolut mic-burgheze sînt şi impozitele în scopuri mo
rale, poate impozitele pe bere şi pe rachiu ar mai putea fi 
justificate. Dar ceea ce se susţine aici este pur şi simplu 
ridicol şi de-a dreptul reacţionar. Dacă bursa nu ar fi creat 
colosalele averi din America, cum ar fi fost posibilă realizarea 
unei mari industrii şi a unei mişcări sociale într-un stat agrar ? 

Ar Ii foarte bine dacă v-aţi ocupa de această problemă. 
Dar cu chibzuială. Să nu ne expunem unor atacuri din par
tea clicii lui Stoecker. 

5. Ediţia a treia a „Capitalului" 228. Probabil că va mai 
întîrzia un timp, fiindcă M[arx] este încă bolnav. Şederea la 
Ventnor, unde a plouat, întruna, nu i-a priit. La aceasta s-a 
adăugat şi pierderea fiicei sale '11). De trei săptămîni se află 
din nou aici şi e atît de răguşit, încît nu poate vorbi decît 
foarte puţin şi , în aceste condiţii, nu i sP poate cere prea mult 
(numai să nu pomeniţi nimic despre aceasta în ziar 42) ! ) . 

6. Pentru cartt'a lui Rodbertus-Meyer 43) vă vom fi foarte 
recunoscători .  Omul acesta a fost cîndva foarte aproape să 
descopere plusvaloarea, dar · l-a împiedicat moşia lui din 
Pomerania. 

Multe mulţumiri pentru fotografie. 
Kautsky mi-a trimis broşura lui despre cerealele din 

America 44). Straşnică ironie : acum trei ani susţinea că tre
buie îngrădita creşterea populaţiei, altminteri oamenii nu vor 
avea ce mînca, acum afirmă că populaţia nu este destul de 
numeroasă nici măcar pentru a consuma produsele ameri
cane ! 376. Aşa se întîmplă cînd studiezi aşa-zisele „probleme" 
una după alia, fără legătură între ele. In felul acesta de-

41) Jenny Longuet. - Nota red. 
42) .,Der Sozialdemokrat". - Nota red. 
43) J. K. Rodbertus-Jagetzou:. „Briefe und Socialpolitische Auf

siitze". Cartea a apărut sub redacţia şi cu o · prefaţă de R. Meyer. 
Nnta red. 

44) K. Kautsky. „Die i.iberseeische Lebensmittel-Konkurrenz". -

.Vota red. 
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vii, fireşte, victima acelei dialectici care, în pofida lui Di.ihring, 
„este, în mod obiectiv, proprie lucrurilor înseşi" 377. 

Mă bucur să aflu că în familia Hohenzollern există iarăşi 
u n  pederast de 13rofesie. Altminteri tabloul n-ar fi fost com
plet. E drept că prinţul Carol, ca şi Fr[ederic] W[ilhelm] 
al II-lea, „se ocupa" şi el cu articolul ăsta, dar şi cu femeile. 
Şi, fiindcă veni vorba : v-a dat Adolf Beust „Histoire secrete 
de la cour de Berlin" de Mirabeau, pe care v-am trimis-o 
prin el '? Dacă nu, să i-o cereţi. Cartea conţine materiale pre
ţioase referitoare la Fr[edericj W[ilhelm] al II-lea. Paginil e cu 
pasajele cele mai importante au colţurile îndoite. 

Calde salutări . 

Al dv., 
F. E. 

PubliLat pentru prima oară 
h1 „Arhiv Marksa i Enghelsa'', 
V'.Jl. 1, 1 924 

Originalul i·1 limba germană 
Tradus din limba germană 

1 2 3  

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

Londra, 10 febr. 83 

Dragă domnule Bernstein, 
Confirmîndu-vă, cu respect, expedierea scrisorii mele de 

ieri <.!5), anexez o scrisoare către K[autsky] 46), a cărui veche 
adresă nu mai poate fi, probabil, folosi tă. 

Revenind la impozitul pe tranzacţiile de bursă, ţin să 
arăt că nu trebuie nicidecum să negăm „imoralitatea" şi şar
latania bursei ; putem chiar s-o zugrăvim în termeni cît mai 
drastici, ca pe o culme a cîştigului capitalist, în care proprie
tatea se transformă de-a dreptul în furt ; dar atunci trebuie 
să conchidem că nu este în nici un caz în interesul proleta
riatului să distrugă această adevărată culme a economiei ac
tuale, ci, dimpotrivă, el trebuie s-o lase să se dezvolte abso-

4") Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
40) Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 
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lut liber, astfel încît pînă şi omul cel mai prost să înţeleagă 
unde duce actuala economie. Indignarea morală o lăsăm în 
seama acelora care sînt destul de lacomi de cîştig pentru a 
juca la bursă fără a fi măcar speculanţi de bursă şi care, aşa 
cum merită, sînt jecmăniţi. Iar cînd bursa şi „lumea de afa
ceri solidă" se vor încăiera şi cînd iuncherul, încercînd �i 
el să facă speculă tot cu hîrtii şi fiind, inevitabil, despuiat 
fără milă, va deveni al treilea în lupta reciprocă dintre cele 
trei părţi principale ale clasei exploatatoare, atunci noi vom 
deveni partea a patra : aceea care rîde. 

Vă rog şi pe dv. să-mi trimiteţi adresa exactă, indicîn
du- mi strada şi numărul. Altfel nu vă voi putea expedia bani 
şi va trebui s-o fac, printre altele, pentru 6 exemplare din 
broşura despre Schmidt 47), pe care Schorl[emmer] şi cu mine 
vrem s-o trimitem în Germania şi pe care vă rog i:,ă mi-o 
procuraţi. 

Acum însă trebuie să închei. 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

1 2 6  

Al dv„ 
F. E. 

Originalul în limba �ermană 
Tradus din limba germa:i.ă 

Engels către Karl Kautsky 

la Viena 

Londra, 10 febr. 1883 

Dragă domnule Kaustky, 
Ajung, în sfîrşit, să-ţi răspund şi să-ţi mulţumesc pentru 

diversele materiale trimise. Nu-ţi închipui cite piedici de 
tot felul m-au împiedicat nu numai să lucrez, dar şi să-mi pun 
la punct corespondenţa cea mai urgentă. De cînd s-a îmbolnă-

47) „Die deutsche Geheimpolizei im Kampfe mit der Sozialde
mokratie". - Nota red. 
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vit Marx, toată povara cade numai asupra mea ş1 pe deasupra 
numărul solicitărilor etc. s-a dublat. In plus, seara nu prea 
pot scrie, căci îmi obosesc ochii şi am insomnii. Aşadar, nu-mi 
ramîn pentru scris decît cele cîteva ore cu lumină de zi, iar 
iarna aici zilele sînt foarte scurte şi apoi, cu distanţele astea 
mari, un singur drum în oraş îmi strică toată ziua de lucru. 
Şi cîtă alergătura am mai avut în ultimul timp ! 

Dar destul .  „Die Neue Zeit" nu l-am văzut încă. Astăzi 
însă îi scriu lui Dietz. Pentru a trimite costul abonamentului 
prin mandat poştal, trebuie să ştiu strada şi numărul, aşa este 
regula aici. 

Lucrarea d-tale despre producţia de produse alimentare 
în America 48) este foarte oportună. Domnul Meyer va fi, 
probabil, foarte mîndru că ai folosit în asemenea măsură co
municările lui 378. Mai e la Viena ? 11 mai vezi uneori? 

Dar ce ironie a istoriei mondiale ! Acum 3--4 ani, în 
calitate de neonato 49) malthusianist, d-ta predicai necesitatea 
de îngrădire pe cale artificială a creşterii populaţiei, altminteri 
urmînd ca în curînd noi toţi să nu mai avem ce mînca. Şi 
acum demonstrezi că nu există suficientă populaţie pentru a 
consuma, pe lîngă ceea ce produce Europa însăŞi, şi excedentul 
de produse alimentare al Americii. Dezleagă-mi, conte Uerin
dur, taina aceasta a naturii ! 50) . Aşadar, nu coşul cu pîine va 
fi atîrnat mai sus, ci faimosul burete. Ceea ce nu împiedică 
deloc folosirea cu succes în familiile burgheze a acestui mijloc 
sau a altuia, pentru a echilibra raportul dintre numărul copiilor 
ş1 venituri şi pentru a nu ruina sănătatea femeii prin naşteri 
prea frecvente. Eu rămîn însă la părerea că aceasta este o 
chestiune particulară între bărbat şi femeie şi, poate, şi me
dicul casei (eu însumi am recomandat în asemenea cazuri ceea 
ce numeşti d-ta „metoda Raciborski ") şi că proletarii noştri 
şi de acum înainte, ca şi pînă acum, îşi vor cinsti numele 
prin mulţi proles 51). 

Nu vei fi, desigur, surprins aflînd că, în legătură cu 
articolul d-tale despre heterism 379, eu continuu să mă situe7 
pe vechiul punct de vedere, potrivit căruia starea de cornu· 
nitat e a femeilor (şi a bărbaţilor pentru femei) constituie pune:-

48) K. Kautsky. „Die iiberseeische Lebensmittel-Konkurrenz". 
Nota red. 

40) - proaspăt. - Nota trad. 
so) A. Milllner. „ Vina", actul II, scena a 5-a. - Nota red. 
�1) - urmaşi. - Nota trad. 
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tul de plecare al relaţiilor sexuale în cadrul tribului .  In 
schimb, motivarea psihologică, bazată pe gelozie, strecoară a1c1 
concepţii mai tîrzii şi este dezminţită prin sute de fapte (des
pre care vom vorbi mai jos). In acest domeniu, Darwin este 
tot atit de puţin o autoritate ca şi în economia politică, de 
unde şi-a importat malthusianismul. Despre maimuţă nu ştim, 
în această privinţă, aproape nimic, pentru că observaţiile fă
cute în menajerie nu dovedesc nimic, iar asupra cîrdului de 
maimuţe sălbatice cu greu se pot face observaţii, iar pretin
sele observaţii făcute nu pot fi nici exacte, nici definitive, nici, 
cu atît mai puţin, considerate ca generale. Gorila şi urangu
tanul ies oricum din discuţie, căci ele nu trăiesc în cîrd. Tri
burile primitive cu monogamie liberă, la care te referi, le 
consider degenerate, lucru dovedit de Bancroft 52) prin exem
plul locuitorilor peninsulei California. Nu barbaria dovedeşte 
starea primitivă, ci gradul de conservare a vechilor legături 
de sînge ale tribului. Aceste legături trebuie deci stabilite 
în fiecare caz în parte înainte de a trage o concluzie din di
feritele fenomene care se manifestă la un trib sau altul. 
Astfel, de pildă, la locuitorii peninsulei California, aceste le
gături au slăbit în mare măsură, fără ca o altă organizare să 
le ia locul ; acesta este un indiciu sigur al degenerării. Dar 
şi ei sînt o dovadă împotriva d-tale.  Şi la ei, periodic, femeile 
recad în starea de comunitate. Acesta şi este principalul punct, 
pe care însă d-ta nici nu-l pomeneşti. Cu aceeaşi certitudine 
cu care acolo unde, în condiţiile reglementării păşunilor, pă
m1ntul revine în mod periodic în stăpînire comună, se poate 
trage concluzia unei anterioare şi depline stăpîniri în comun 
a pămîntului, cu aceeaşi certitudine se poate conchide, după 
părerea mea, că a existat o stare primitivă de comunitate a 
femeilor pretutindeni unde în mod periodic - real sau sim
bolic - femeile recad în stare de comunitate. Şi acest feno
men se petrece nu numai la locuitorii d-tale din peninsula 
California, ci - real sau simbolic - şi la alte multe triburi 
de indieni şi, în afară de ei, la fenicieni, la babilonieni, la 
hinduşi, la slavi, la celţi - există deci din cele mai vechi 
timpuri, fiind larg răspîndit şi răsturnînd toată argumentaţia 
psihologică bazată pe gelozie. Sînt curios să văd cum vei birui 
mai departe acest impediment, căci de ocolit nu-l vei putea 
ocoli. 

52) H. H. Bancroft. „The native races of the pacific states of 
North America". - Nota red. 
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Chiar acum a venit Pumps cu soţul şi copilul 53), aşa 
încît s-a terminat cu scrisul. Aşa se întîmplă mereu. 

Cu o caldă salutare. 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (V1) ,  1932 

127 

Al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 16 febr. & 3  

Draga mea Laura, 
Incep această scrisoare la ora 4 după-amiază, fără să ştiu 

cînd o voi putea termina ; în ultimul timp sînt în permanenţă 
întrerupt, nu am nici o oră liniştită, cu excepţia nopţilor, dar 
noaptea nu îndrăznesc să scriu prea mult, căci îmi obosesc 
ochii. 

„Salas y Gomez" 54) al tău este întru totul o capodoperă. 
Aceeaşi limbă aspră ca şi în original, o asprime care ne place 
la un vin roşu bun cînd e nou, o asprime sănătoasă 55), care 
face ca terţinele lui Chamisso să se apropie, mai mult decît 
la oricare alt poet, de terţinele lui Da.11te. Am confruntat 
totul cu originalul, rînd cu rînd, şi am fost uluit de fidelita
tea cu care a fost redat textul. Aş dori, totuşi, să încerci să 
modifici unele pasaje pentru ca traducerea să fie perfectă.  
Sfîrşitul, cum spui chiar tu, vădeşte grabă, şi efectiv aşa şi 
este. Să trecem acum la amănunte. 

Introducerea. Terţina 3. Thus towered it 56) - ea nu pu
tea să „tower", pentru că nu putea fi descoperită decît din 

53) Percy Rosher şi fiica lor, Lilian. - Nota red. 
54) A. Chamisso. „Salas y Gomez". - Nota red. 
�5) In manuscris, în limba germană : gesunde Herbigkeit. -

Nota red. 
66) - Astfel se înălţa ea. - Nota trad. 
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vîrful catargului. - From the Ruric 57) : nu se poate, căei 
Chamisso insusi se afla la bordul lui Ruric. 

Terţina 5 
·
se cere, cred, modificată. Den Versuch zu 

wagen 58) se referă pur şi simplu la cutezanţa de a conduce 
barca cu mină sigură pe valurile care se i:i�besc de recifurile de 
corali ce înconjură toate insulele situate la această latitudine. 

Terţina 7, versul 3 este mai scurt cu o silabă, our 59) nu 
poate fi folosit ca un cuvînt alcătuit din două silabe. 

Terţina 15 .  Traducerea : albeit„ .  that might obliterate 60) 
dă naştere la o interpretare greşită. In original se spune lim
pede că scrisul a fost şters chiar de paşii omului. 

Terţina 11 61), this cold rock 62) nu merge în nici un caz, 
din moment ce spune că stînca îi frige picioarele prin tălpile 
ghetelor. 

Tăbliţa întîi. Terţina 1 .  „Ich sah bereits im Geiste" 63) 
nu poate fi omis la început. Conform traducerii, cititorul ar 
înţelege că omul stăpînea deja în întregime toate acele co
mori închipuite şi abia la sfîrşit - terţina 9 64) - se arată 65), 
dar nu destul de limpede, din cauza omisiunii de la început, 
că totul nu era decît o închipuire de vis. Profilul curajosului 
navigator, pornit în căutare de bogăţii, constituie baza între
gului poem, şi de aceea el trebuie să se contureze clar de la 
începutul povestirii. 

Terţina 4, versul 1 : and for myself too were content and 
gain 66) nu se înţelege dacă nu consulţi originalul. 

Terţina 9, versul 3 : the cabins 67) face versul mai lung cu 
o silabă şi nu reprezintă corespondentul cuvîntului. In lim
bajul navigatorilor, der untre Raum 68) se numeşte hold, în 
plus este un cuvînt monosilabic. 

57) - De pe Ruric. - Nota trad. 
58) - Să te încumeţi la încercarea. - Nota trad. 
��) - al nostru. - Nota trad. 
'°0) - deşi „ .  acesta ar putea fi şters. - Nota trad. ei) In manuscris, greşit : 31. - Nota red. 
'°2) - această stîncă rece. - Nota trad. 
�') - „ Vedeam deja în minte". - Nota trad. 
6l) In manuscris, greşit : Terţina 8. - Nota red. 
65) La Chamisso : Da schreckte mich ein Stoss aus meinem 

Traum„. (deodată o izbitură mă trezi din vis„. - l\"ota trad.). -
Nota rl"d. 

cr.) - şi de asemenea pentru mine însemna mulţumire şi ciştig. 
La Chamisso : „Und selber hatt' ich Ruhe mir gewonnen" = Şi însumi 
eu mi-am ciştigat liniştea. - Nota trad. 

&•) - cabinele. - Nota trad. 
tif') - cala. - Nota trad 
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Tăbliţa a doua. Aici nu se poate găsi mc1 un cusur, cu 
excepţia unei scăpări din condei. Terţina 16, versul 1 : For 
they (have) sighted me 09) ; have a fost omis. 

Tăbliţa a treia. Terţina 7. Eu prefer expresia „worser 
far" 7fl), dar oare filistinilor le va place ? Iar tu ai putea 
deveni într-atît de filistină încît să spui „worse by far" 71) ?  

Terţina 15-20 : propriile tale variante dovedesc că nu 
eşti pe deplin mulţumită de munca ta. Sînt absolut convins 
că o nouă încercare ar fi încununată de succes. In schimb, 
sfîrsi tul este foarte bun. ·

Ca de obicei, începutul, cînd încă nu ţi-ai intrat în mină 72), 
şi sfîrşiiul, cînd te-ai cam săturat, sînt părţile slabe, dar 
cred că, după ce vei lăsa un timp lucrareâ deoparte, te vei 
putea apuca din nou cu forţe proaspete şi o vei face aşa 
cum, fără îndoială, poţi tu s-o faci. 

Maurul vrea şi el să citească traducerea, dar nu acum. 
în ultimul timp a avut nişte nopţi foarte proaste, cu insom
nii, care i-au răpit tot apetitul spiritual, aşa că în loc de 
romane a început să citească cataloagele editurilor. Noaptea 
de alaltăieri a fost, totuşi, bună şi ieri era cu totul alt om ; 
încă un simptom îmbucurător : picioarele, care, pînă acum, 
seara îi erau reci ca gheaţa şi nu puteau fi încălzite decît 
cu băi fierbinţi de muştar, în ultimele două nopţi au fost 
calde si nu a mai fost nevoie de băi. Congestia cronică a 
laringeiui şi a bronhiilor se vindecă încetul cu încetul, dar 
mai are încă dureri cînd înghite, iar vocea îi este foarte ră
guşită. Voi continua scrisoarea diseară, după ce îi voi fi făcut 
o vizită. Ieri a avut poftă de mîncare. Nim 73) se întrece pe 
sine în născocirea unor noi feluri de mîncare potrivite pen
tru boala lui . 

1 7  febr. Ieri, cînd m-am întors din Maitland Park 74), 
era ora 1 noaptea, aşa că n-am mai putut termina această 
scrisoare. Maurul se prezenta aproape ca de obicei, numai câ 
a lăsat la o parte cataloagele şi s-a întors la Frederic Soulie, 
oricum, un semn bun. Ce spui că bea în fiecare zi o garafă 
de un litru de lapte, el care nu putea să sufere laptele, nici 
măcar să-l vadă pe masă ! In orice caz, îi prieşte. In afară 

69) - c�ci ei m-(au) zărit. - Nota tl'ad. 
70) - „mai rău cu mult". - Nota trad. 11) - „cu mult mai rău". - Nota trad. 12) In manuscris, în germană : recht im Zug. - Nota red. 
73) Helene Demuth. - Nota red. 
14) Stradă din Londra unde locuia familia Marx. - Nota red. 
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de rom, cînd şi cînd (mai ales în lapte), bea cam o sticlă 
de coniac la patru zile. 

Lucrul cel mai rău este că, fiind un caz atît de compli
cat, dacă se dă atenţie lucrurilor celor mai urgente - orga
neie respiratorii - şi din cînd în cînd trebuie să i se admi
nistreze un somnifer, se neglijează celelalte lucruri, de pildă 
starea stomacului lui, care, după cum ştii ,  nu este unul din
tre cele mai bune organe digestive. Cu toate acestea, apeti
tul lui este satisfăcător şi noi facem tot ce ne stă în putinţă 
să-i oferim în special o hrană care, într-un volum mic, să 
conţină o cantitate mare de substanţe nutritive. 

Cred că prietenii noştri s-au cam pripit cu noul „Ega
lite". Ce se va întîmpla cu ziarul dacă, la Moulins, Paul 75) 
şi Guesde vor fi „condamnaţi", ceea ce, la urma-urmelor, nu 
este absolut exclus ? 94. Articolul inaugural al lui Guesde 380 
nu este nici pe departe ceea ce ar fi trebuit să fie. Cele spuse 
de el despre judecătorii aleşi prin vot general pot fi aplicate 
întru totul şi în cazul votului general în ansamblu, şi la 
republică, şi la orice instituţie politică. Dacă Messieurs Ies 
franc;ais 76) nu ştiu cum să folosească acest drept de vot ge
neral, tant pis pour eux 77) . Daţi oamenilor noştri din Ger
mania dreptul de a-şi alege judecătorii şi ei vor cîştiga în 
alegerile din toate oraşele mari, iar din Berlin vor face un 
loc prea fierbinte pentru bătrînul Wilhelm 78) şi p2ntru 
Bismarck, în caz că aceştia nu vor recurge ia un coup 
d'etat 7!l). Dar să spun alb pentru că adversarul spune negtu, 
asta înseamnă pur şi simplu subir la loi de son adversaire, 
et une politique de bebes 80) . Mă tem că vechea fanfaronadă 
anarhistă a lui Guesde va iesi foarte curînd din nou la iveală 
ceea ce îl va duce într-un

· 
impas. Les deux embetes 81) al 

lui Paul sint copioşi. Aici este el în elementul lui 82) . 

-:) Paul Lafargue. - Nota red. 
7r.) Domnii francezi. - Nota trad. 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

77} - cu atît mai rău pentru ei. - Nota trad. 
76) Wilhelm I. - Nota red. 
70) - lovitură de stat. - Nota trad. 
60) - să te supui legii adversarului şi o politică de copii mici. -

l\"otn trad. 
81) Cei doi plictisiţi. - Nota trad. 
��) Sfîrşitul scrisorii lipseşte. - Nota red. 
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128 

Engels către Ed uard Bernstein 

la Zi.irich 

Londra, 27 febr. 1883 

Dragă domnule Bernstein, 
Am avut nu de mult un mic diferend cu Viereck, care 

m-a silit să rup cu el . lntrucît este posibil ca el să vină la 
Zi.irich la congres 3S1 şi să pomenească cu această ocazie în 
convorbiri particulare despre respectiva chestiune, ţin să nu 
circule numai versiunea lui. De aceea, vă autorizez pe dv. 
să citiţi scrisoarea de faţă oricărei persoane puse la curent 
de V[iereckj în legătură cu diferendul nostru, şi în orice 
caz lui Bebel si lui Liebknecht. 

Incă înainte de crăciun, V[iereck], sau, mai exact, soţia 
lui 83) mi-a trimis cartea de vizită a unui oarecare inginer 
Deinhardt din Mi.inchen, conţinînd trei întrebări cu caracter 
fizico-chimico-industrial, şi m-a rugat ca, în măsura posi
bilului, să dau relaţii. Am trimis cartea de vizită la Man
chester lui Schorlemmer, iar acesta, din întrebările puse, 
şi-a dat seama că e vorba de un inventator insistent şi asiduu 
şi, lingă răspunsurile extrem de laconice, a adăugat şi un 
„motto". Iată cum s-a întors cartea de vizită la V[iereck] : 

„ 1 .  In fabricile de hîrtie din Anglia este folosit ozonul, 
alături de clor şi de clorat de calciu, pentru înălbirea zdren
ţelor ? - Nu ! 

2. In comparaţie cu alte decolorante folosite în indus
trie, ozonul prezintă avantaje considerabile sub raport tehnic 
sau financiar ? - Nu ! 

3. Obţinerea şi folosirea ozonului în întreprinderile in-
dustriale ar avea de întîmpinat greutăţi mai mari ? - Da ! 

C. Deinhardt, inginer (tipărit pe cartea de vizită) . 
Motto : Apage inventor ! 84)".  
In această formă a fost înapoiată cartea de vizită. Dacă 

V[iereck] nu voia să-i arate lui Deinhardt al lui acest motto, 
nu avea decît să copieze întrebările şi răspunsurile pe o 

�3) Laura Viereck. - Nota red. 
"') - Inventatorule, şterge-o ! - Nota trad. 
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foaie de hîrtie sau pe o carte poştală şi lucrurile s-ar fi 
oprit aici. 

Dar iată că primesc „Sudd[eutsche] Post" nr. 7 (din 
17 ian.)  (pe care V[iereck] mi-l trimitea în schimbul lui 
„Labour Standard") şi la rubrica Poşta redacţiei citesc ur
mătoarele : 

„Domnului inginer Deinhardt, loco. Autorul «Revolu
ţiei electrotehnice» ne scrie că, în pofida declaraţiilor contrare 
ale d-lui prof. Schorlemmer din Manchester, el continuă să 
susţină că ozonul se obţine cu ajutorul dinamului etc." 

Ce să însemne asta ? Cum a ajuns această comunicare 
absolut particulară în ziar, în loc să nimerească într-o cutie 
de scrisori obişnuită ? Şi cum a îndrăznit V[iereck] să folo
sească public în ziarul lui o comunicare particulară pe care 
Sch[orlemmer], din pură amabilitate faţă de V[iereck] i-a 
făcut-o lui D[einhardt] - un tip, după cum spune chiar 
V[iei'eck], cu foarte mult tupeu ? Sau V[iereck] n-a ştiut ce 
face, sau a făcut-o răzbunîndu-se pentru „motto". 

Şi apoi, în cele trei întrebări şi în răspunsuri nu este 
cîtuşi de puţin vorba de obţinerea ozonului cu ajutorul di
namului ; despre dinam nici nu se pomeneşte. Aşadar, 
V[iereck], lăsînd indirect să se înţeleagă că Sch[orlemmer) 
neagă că în general ozonul se obţine cu ajutorul dinamului ,  
săvîrşeşte pur şi simplu u n  fals şi-i atribuie lui Sch[orlem
mer] afirmaţii pe care acesta nu le-a făcut niciodată. Dar 
unui chimist de reputaţie mai mult decît europeană nu-i 
poate fi, desigur, indiferent dacă în probleme de fizică şi 
chimie se pretinde că ar fi spus lucruri pe care nu le-a spus 
niciodată, şi asta în mod public, în oraşul universitar Miln
chen, unde sînt fizicieni şi chimişti care ar putea citi acest 
lucru. 

De aceea, aşa cum eram, la naiba, dator s-o fac, i-am 
expediat ziarul lui Sch[orlemmer], care mi-a trimis urmă
toarea scrisoare pentru V[iereck] : „Cînd cineva" (citez din 
memorie) fără încuviintare, publică o comunicare particulară, 

' ,, . 
aceasta este o necuviintă. Cînd însă comunicarea mai e şi de-

naturată aceasta este � incorectitudine". Drept care, Sch[or

lemmer] ' cere ca, pentru lămurirea cazului, cartea de �izită 

să fie publicată în întregime, cu întrebările, răspunsurile şi 

motto-ul. V 

Urmarea a fost o lungă scrisoare a lui V[iereck] catre 

mine : Deinhardt l-a bombardat cu trei scrisori în l�gătu�.ă 

oo ozonul (Apage inventor nu era. deci deloc deplasat . ). Prm 
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scrisoarea mea însă, trimisă împreună cu cea de mai sus 
a lui Sch[orlemmer], i-am pus pistolul în piept (nu este ade
vărat, poate arăta scrisoarea ; nu i-am cerut decît să-i dea 
satisfacţie completă lui Sch[orlemmer] într-o formă politicoasă). 
Şi mai afectat a fost însă de scrisoarea lui Sch[orlemmer] şi 
de pretenţiile sale exagerate. Motto-ul nu-l poate publica (nici 
nu i s-a pretins, desigur, în mod serios), iar restul numai da.că 
Sch[orlemmer] îşi retrage cuvintele jignitoare din scrisoarea 
sa. Deocamdată, el nu vede care e greşeala lui, iar la pre
tenţiile prezentate de noi „într-o formă de-a dreptul incali
ficabilă" e nevoit să răspundă printr-un refuz. „Nici nu ştiam 
că domnul profesor Schorlemmer citeşte «Slidd(eutsche] Post» 
ş1 nu puteam să-mi închipui în nici un caz că-i veţi trimite 
ad hoc acest număr ? !  Căci posibilitatea ca dv. să fiţi denun
ţătorul meu o consider exclusă şi m-ar bucura foarte mult 
dacă m-aţi ajuta să fac paşii necesari pentru a-l linişti pe 
foarte iritatul profesor" . . .  Cititorii lui ar fi în proporţie de 
1 1/12  tovarăşi de partid . . .  , să nu i se ceară „ceea ce un om de 
onoare nu poate face" etc. 

Prin urmare : se abuzează, după propria lui mărturisire, 
de numele lui Sch[orlemmer] şi se denaturează afirmaţiile lui 
în speranţa ca acesta n-o să afle. Şi dacă eu îl pun la curent 
- eu, pe care numai el m-a amestecat în povestea asta -, 
atunci sînt „denunţătorul" lui V[iereck] .  Nu Sch[orlemmer] este 
cel lezat, ci V[iereck], deşi Sch[orlemmer] a calificat încă prea 
blînd modul de a proceda al lui V[iereck]. Falsificarea afirma
ţiilor lui Sch[orlemmer] este trecută sub tăcere. 

Răspunsurile noastre însă, V[iereck] le poate citi ori cui. 
I-am trimis o declaraţie, adresată nu lui, ci redacţiei, deci 
destinată publicării, în care cerem ca tot acolo să fie publi
cate întrebările şi răspunsurile. Ce-a făcut V[iereck] ? Mai 
întîi se scuză politicos la Poşta redacţiei : „regretăm nespus 
această supărătoare neînţelegere" şi vom căuta s-o înlăturăm. 
- Şi apoi ? - In nr. 17 din 9 febr. : „ln legătură cu revo
luţia electrotehnică. Domnul profesor Sch[orlemmer] din Man
chester, la unele întrebări ce i-au fost puse, dă următoarele 
răspunsuri, pe care le publicăm aici pentru lămurirea unei { ! )  
neînţelegeri ( ! )" (urmează întrebările şi răspunsurile) . 

Clarificarea „neînţelegerii" se reduce la o totală camuflare 
a problemei ; satisfacţia acordată lui Sch[orlemmer] la o în
cercare de a-l lua în rîs şi la un nou abuz comis cu numele 
lui . De atunci am început să trimit înapoi „Sfliddeutsche] 
P[ost]" nedesfăcut. Şi iar a sosit o carte poştală de la V[ier-
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eck],  care întreabă prin ce şi�a meritat acest jignitor (totul 
este jignitor ! )  mod de a-i trimite înapoi etc. La care i-am 
răspuns tot printr-o carte poştală, pe care poate să v-o ci
tească el însuşi dacă pofteşte. „Cu un asemenea porc trebuie 
rupte orice legături", mi-a scris Seh[orlemmer]. Şi aşa am 
făcut. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Die Briefe von Friedrich Engels 
an Eduard Bernstein", 
Berlin, 1925 
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Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Londra, 2 martie 83 

Dragă domnule Bernstein, 
Am primit ieri-seară scrisoarea dv. „Egalite" s-a dus iar 

de rîpă şi, în legătură cu aceasta, v-aş ruga să publica�i în 
„S[ozialdemokrat]" următoarele fapte (din biletul anexat 85)). 
Sper că, în cele din urmă, oamenii aceştia se vor deştepta şi 
nu se vor mai apuca să scoată un cotidian bazîndu-se pe ase
menea contracte. O reclamaţie n-ar duce la nimic, ar costa 
bani şi orice tribunal francez ar fi încîntat să respingă o 
reclamaţie a socialiştilor şi să-i lase să piardă procesul, iar 
ziarul tot mort ar rămîne. 

Printre altele, Guesde şi Laf[argue] au fost trimişi în 
judecată în baza articolului 91 din Code penal 382 : complot şi 
instigare la război civil - pedeapsa cu moartea. Ce farsă ! 

Bine măcar că cel puţin acum nu se mai pot declara în 
mod public solidari cu anarhiştii, pentru că ei stau la răcoare 
- copiii ăştia care se joacă cu focul şi, cînd sînt bătuţi la 
fund, iau aerul celor mai nevinovaţi puşti din lume. Şi iată 
că nu demult unui smintit din Bruxelles i-a explodat bomba 

8') Anexa 111 scrisoare nu s-a păstrat. - Nota red. 
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în buzunarul pantalonilor ! Cu timpul, dinamita ajunge pur 
.<?i simplu ridicolă. 

Acum un alt tablou. Din cauza unei mîrşavn pe care 
Viereck şi-a permis-o în „S[iiddeut.sche] P[ost]" faţă de Schor
lemmer, am rupt-o cu el. Amănuntele sînt expuse în scrisoarea 
pe care i-am trimis-o lui Sch[orlemmer] 86) şi pe care el, dacă 
va fi de acord, v-o va expedia mîine direct din Manchester 
(anexez această scrisoare, care mi-a fost returnată fiindcă am 
uitat s-o semnez) 87) . Nu mai trebuie să vă spun că, dacă 
atunci V[iereck] şi Fritzsche nu ar fi venit în calitate de re
prezentanţi oficiali ai partidului 158, i-am fi primit foarte rece. 
Pe cînd aşa şi cum Marx, fiind bolnav, avea o scuză, a trebuit 
să fac eu întrucîtva oficiile de gazdă. In plus, a mai inter
venit şi o oarecare intimitate între actuala soţie a lui V[ier
eck] Sf.) şi nepoata mea 89) (amindouă erau pe atunci logodite 
în secret) etc. etc. I-am spus cu acest prilej foarte limpede 
părerea mea despre înclinaţia lui spre democraţia vulgară. 
Pe scurt, m-am ocupat de el, dar acum povestea s-a sfîrşit. 

Nici un văcsuitor de ghete n-ar fi admis să fie tratat a�a 
cum a fost tratat Sch[orlemmer] de V[iereck]. Or, după Marx, 
Sch[orlemmer] este, incontestabil, omul cel mai renumit din 
întregul partid socialist european. Cînd l-am cunoscut eu, în 
urmă cu 20 de ani, el era deja comunist. Pe atunci, un biet 
asistent particular al profesorilor englezi, astăzi este membru 
al Societăţii Regale (Academia de Ştiinţe de aici) şi cea mai 
mare autoritate din lume în specialitatea sa - chimia hidro
carburilor simple (parafinele şi derivatele lor). Valorosul 
„Curs de chimie", scos împreună cu Roscoe 90), dar scris 
aproape în exclusivitate de el (lucru cunoscut de toţi chi
miştii), este considerat acum cel mai bun în Anglia şi în 
Germania. Şi această poziţie şi-a cucerit-o în străinătate, avînd 
de luptat cu oameni care l-au exploatat cît timp le-a mers, 
numai datorită lucrărilor sale cu adevărat ştiinţifice, fără a 
face niciodată vreo concesie şarlataniei. In plus, el nu se sfieşte 
nicăieri să se manifeste ca socialist, cînd ia masa cu docenţii 
citeşte cu voce tare glume din „S[ozialdemokratJ" etc., dar 
cere, pe bună dreptate, să nu fie expus, într-o formă sau alta, 

�c) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
81) Cuvintele din paranteză au fost scrise de Engels la sfirşitu1 

1,agrni i  sc:risuri i.  - Nota red. 
'8) Laura Viereck. - Nota red. 
90) Mary Ellen Rosher (Pumps). - Nota red. 
00) H. E. Roscoe und C. Schorlemmer. „Ausfilhrliches Lehrbuch der 

Chemie". - Nota red. 
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în public fără voia lui, aşa cum a făcut-o V[iereck]. Acum 
- pe mîine ; e aproape miezul nopţii şi mi-am încălcat regula 
de a nu scrie seara. 

28 febr. Trebuie să-mi faceţi plăcerea şi să nu mă mai 
blagosloviţi mereu în ziare 91) cu „tovarăşul". In primul rînd, 
urăsc toate titlurile şi, din moment ce în întreaga presă ger
mană, aceea de care merită să ţinem seama, oamenilor li se 
spune simplu, pe nume, fără titlu, cînd nu sînt cri:icaţi, ar 
trebui şi noi să procedăm la fel, în afară de cazurile cînd 
prin denumirea de „tovarăş" vrem într-adevăr să-i comunicăm 
cititorului că persoana respectivă face parte din partid. Ceea 
ce la tribună sau în dezbateri orale este indicat şi uzual, cînd 
este tipărit poate apărea absolut nepotrivit. De altfel, aici nici 
nu sîntem „tovarăşi" în sensul îngust al cuvîntului. E greu 
de spus dacă aparţinem partidului german în mai mare măsură 
decît celui francez, american sau rus şi putem tot atît de pu
ţin să ne considerăm angajaţi prin programul german, ca şi 
prin programul minim 30. Noi acordăm o anumită importanţă 
situaţiei noastre deosebite de reprezentanţi ai socialismului 
internaţional. Ea ne interzice însă, totodată, să facem parte 
dintr-un partid naţional anume, cel puţin pînă nu ne vom 
întoarce în Germania şi nu vom participa direct la lupta de 
acolo. Acum n-ar avea nici un rost. 

Ceea ce spuneţi dv. despre partea de vină a lui L[ieb
knecht] în atragerea elementelor filistine este de multă vreme 
şi părerea noastră. Pe lîngă numeroasele lui calităţi remarca
bile, L[iebknecht] are păcatul că vrea cu orice preţ să atragă 
în partid elemente „culte" şi pentru el, ca fost profesor, nu 
poate fi nenorocire mai mare ca atunci cînd un muncitor care 
vorbeşte în Reichstag confundă mie cu pe mine. Un om ca 
Viereck n-ar fi  trebuit să fie niciodată propus drept candidat, 
el ne-ar fi compromis în Reichstag mai ruşinos decît folosi
rea de o sută de ori în mod greşit a lui „mie", lucru de care, 
de altfel, şi Hohenzollernii şi feldmareşalii se fac uneori vino
vaţi. Dacă cei „culţi" şi, în general, noii veniţi proveniţi din 
rîndurile burgheziei nu se situează întru totul pe punctul de 
vedere proletar, ei sînt o adevărată pacoste. Dacă însă si-au 
însuşit realmente acest punct de vedere, atunci sînt cÎt se 
poate de utili şi de bineveniţi . Şi, apoi, L[iebknecht] se mai 
distinge prin ceva : de dragul unui succes de moment, e gata 
să sacrifice, fără a sta pe gînduri, succese viitoare mai impar-

91) „Sozialdemokrat". - Nota red. 
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tante. Un exemplu în acest sens este trimiterea cît se poate 
de riscantă a lui V[iereck] şi Fr[itzsche] în America. Deocam
dată, totul a mers destul de bine, dar putem noi şti dacă mai 
tîrziu Fr[itzsche] nu ne va compromite în America ? Şi atunci 
se va spune : iată reprezentantul sucial-democraţiei germane 
în America, trimis în mod oficial ! Şi cît de prudenţi trebuie 
să fim la propunerea candidaturii unor oameni de teapa asta, 
s-a văzut din cazul Oppenheirner 383. 

Iarăşi trebuie să întrerup ! 
1 martie. Noi am dus dintotdeauna o luptă necruţătoare 

împotriva spiritului filistin şi mic-burghez în cadrul partidu
lui, căci acest spirit, care s-a format în timpul Războiului 
de treizeci de ani 116, a cuprins toate clasele din Germania 
ca o boală ereditară germană, fiind frate bun cu slugărnicia 
şi smerenia de supus credincios, devenind o tară ereditară a 
tuturor germanilor. El este cel care ne-a făcut peste hotare 
ridicoli şi demni de dispreţ. El este cauza principală a moli
ciunii şi lipsei de caracter de la noi. Domneşte pe tron tot 
atît de des ca si în cocioaba cizmarului. Numai de cînd în 
Germania s-a fo�at un proletariat modern, numai de atunci 
s-a dezvoltat aici o clasă aproape total necontaminată de 
această molimă ereditară germană, o clasă care a vădit un 
orizont larg, energie, umor şi dîrzenie în luptă. Şi noi să nu 
luptăm împotriva oricărei încercări de a inocula pe cale arti
ficială acestei clase sănătoase, singura sănătoasă în Germa
nia, vechea otravă ereditară a mărginirii şi a moliciunii filis
tine ? Dar, în primele momente de groază după atentate 22 şi 
după promulgarea legii excepţionale împotriva socialiştilor 106, 
în rîndurile conducătorilor a pătruns teama, dovedind că ei 
au trăit prea mult printre filistini şi s-au aflat sub presiunea 
opiniei filistinilor. Atunci partidul trebuia, dacă nu chiar să 
devină filistin, cel puţin să pară filistin. Toate acestea sînt, 
din fericire, depăşite, dar elementele filistine, atrase în partid 
cu puţin timp înainte de promulgarea legii excepţionale îm
potriva socialiştilor şi printre care domină cele cu studii, şi 
mai ales cele cu studii neterminate, continuă să se afle în rîn
durile noastre şi trebuie să fie supravegheate cu stricteţe. Ne 
bucură că daţi o mină de ajutor în această privinţă dv„ care, 
acolo la „S[ozialdemokrat]", aveţi poziţia cea mai importantă. 

Dar lăsaţi odată în pace nenorocitul acela de articol din 
.,,Jahrbuch" 284. El îi dezvinovăţea pe oamenii de bursă. Dar 
se poate foarte bine să fii tu însuţi om de bursă şi în acelaşi 
timp socialist şi, de aceea, să urăşti şi să dispreţuieşti clasa oa-
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menilor de bursă. Parcă mie-mi va trece vreodată prin gînd 
.să mă dezvinovăţesc pentru că am fost cîndva asociat la o 
fabrică ? Nu i-ar fi prea moale celui care ar vrea să-mi re
proşeze acest lucru . Şi apoi, dacă aş fi sigur că mîine aş putea 
cîştiga un milion la bursă şi să pun astfel la dispoziţia partidu
lui din Europa şi America fonduri importante, m-aş duce 
imediat sa joc la bursă. 

Aveţi perfectă dreptate în privinţa rîvnei de a cuceri 
laude din partea adversarului. Ne-a fost adeseori ruşine şi 
ne-am înfuriat cînd am văzut cu cîtă satisfacţie consemnau 
„Volksstaat"' şi „Vorwărts" cel mai mic vînt de recunoaştere 
a noastră tras de vreun socialist de catedră 126. Cu teza : noi 
trebuie să smulgem în toate domeniile o recunoaştere din par
tea burgheziei şi-a început Miquel trădarea 356. Şi Rudolph 
Meyer poate să ne măgulească cît pofteşte 369 - el va fi cel 
mult recunoscut pentru lucrarea lui, cu adevărat merituoasă, 
„Politische Grunder" 92) .  Cu el n-am discutat, fireşte, niciodată 
probleme serioase, am vorbit aproape numai despre Bismarck 
şi altele de acest fel. Meyer este însă, cel puţin, un tip corect 
care ştie să·-şi arate colţii şi domnilor nobili şi nu este un 
carierist ca toţi socialiştii de catedră, care înfloresc acum �i 
'in Italia - o mostră, Achille Loria, a fost de curînd aici, dar, 
după ce mi-a făcut două vizite, s-a lămurit. 

Zarva stîrnită de V[iereck] în jurul revoluţiei electroteh
nice, din care nu înţelege absolut nimic, nu este decît o re
clamă pentru broşura editată de el. Dar ea este, într-adevăr, 
o mare revoluţie. Maşina cu abur ne-a învăţat să transformăm 
căldura în mişcare mecanică, dar folosirea electricităţii ne 
deschide calea pentru a transforma toate formele de energie 
- căldura, mişcarea mecanică, electricitatea, magnetismul, 
lumina - una într-alta si din nou a le transforma si a le 
folosi în industrie. Cercu

0
l se închide. Şi ultima des�operire 

a lui Deprez, că curentul electric de înaltă tensiune, cu o pier
dere relativ mică de putere, poate fi transmis printr-un simplu 
fir de telegraf la distanţe nevisate pînă acum şi folosit în 
punctul final - problemă aflată abia în germene - eliberează 
definitiv industria de aproape orice îngrădiri determinate de 
c.ondiţiile locale, face posibilă şi folosirea celei mai îndepăr
tate surse de energie a apelor şi, dacă la început va fi numai 
în folosul oraşelor, pînă la urmă va deveni pîrghia cea mai 
puternică pentru înlăturarea contradicţiei dintre oraş şi sat. 

92) R. Meyer. „Politische Griinder unid die Corruption in Deut
schland". - Nota red. 
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Este însă evident că, datorită acestui lucru, forţele de producţie 
vor creşte atît de mult, încît vor depăşi cu o viteză crescîndă 
capacitatea de administrare a burgheziei. Mărginitul V[iereck] 
nu vede aici decît un nou argument în favoarea mult iubitei 
lui etatizări. Ceea ce nu poate face burghezia, să facă Bismarck. 

De povestea cu Schumacher îmi pare rău. Să sperăm că 
nu este decît ceva temporar, căci era un tip vioi, hotărît. Dar, 
cum spuneţi şi dv. : blestemata atmosferă din Reichul ger
man ! 93). 

La congres 381 nu intenţionez să vin din foarte multe mo
tive. Aşa cum se prezintă în momentul de faţă situaţia pe 
continent, prefer să rămîn aici. 

Kautsky mi-a trimis al doilea articol al lui despre că
sătorie 379, în care din nou vrea să strecoare comunitatea fe
meilor ca o fază secundară. Dar asta nu merge. Eu îi voi mai 
scrie în legătură cu aceasta 94) şi vă voi trimite dv. scrisoarea. 
K[autsky] are ghinionul că în mîna lui problemele complicate 
nu se simplifică, ci cele simple se complică. Şi apoi, cînd scrii 
atît de mult, nu poţi să dai nimic ca lumea. Ar trebui ca 
pentru bani să scrie lucrări populare, lăsîndu-şi astfel timp 
pentru a trata temele ştiinţifice în mod gîndit şi exhaustiv, 
căci numai aşa poate să iasă ceva. 

Articolul cu pederaştii, care ne-·a făcut grozav să rîdem, 
l-am şi trimis mai departe, la Manchester, unde se va bucura 
de mare succes. 

Marx nu este nici acum apt de muncă, nu iese din ca
meră (a venit aici imediat după m oartea fiicei sale 95) şi citeşte 
romane franţuzeşti. Boala lui pare să fie foarte complicată. 
Imi pun mari speranţe în anotimpul mai favorabil care se 
apropie. 

Al. dv., 
F. Engels 

9�) In scrisoarea lui din 24 februarie 1883, Bernstein îi comW1ica 
lui Engels că, după cwn este informat, Georg Schumacher face agitaţie 
la Solingen în favoarea lui �Siiddeutsche Post" şi-i sfătuieşte pe mun
d tori să citească acest ziar, şi nu �Sozialdemokrat". !n răspunsul din 
7 martie 1883 la scrisoarea de  faţă, Bernstein îl anunţa pe Engels că 
cele spuse in privinţa lui Shumacher nu corespund adevărului. -
Nota red. 

9�) Vezi volumul de faţă, p. 441-443. - Nota red. 
95) Jenny Longuet. - Nota red. 
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Nu publicaţi nimic în ziar 96) despre starea sănătăţii lui 
M[arx].  V[iereck] a denaturat fără ruşine în „S[i.iddeutsche) 
P[ost]" veştile pe care le dădeam din cînd în cînd soţiei lui !17) 
(el personal nu mi-a scris aproape niciodată ! ), dar am reuşit, 
fireşte, să-i ascund lui M[arx] toate acestea, căci altfel m-ar 
fi luat de păr. Nici în acest caz V[iereck] n-a avut încuviinţa
rea mea. 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

130 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Viena 

Londra, 2 martie SJ 

Dragă domnule Kautsky, 
Am primit al doilea articol al d-tale despre căsătorie 379 

şi, întrucît conţine răspunsul la critica făcută de mine la pri
mul articol 98), îţi scriu imediat, căci tocmai dispun de o oră 
liberă, pe care mîine nu ştiu dacă o voi mai avea. 

ln primul rînd, consider absolut inadmisibil ca, după ce 
negi starea de comunitate a femeilor ca ceva primitiv, să vrei 
s-o introduci din nou ca fază secundară. Acolo unde există o 
comunitate - a pămîntului, a femeilor sau a orice altceva -, 
ea este în mod necesar primitivă, preluată din lumea animală. 
Toată dezvoltarea ulterioară constă în dispariţia treptată a 
acestei comunităţi primitive ; niciodată şi nicăieri nu găsim 
un exemplu de proprietate care iniţial să fi fost individuală 
şi în faza secundară să fi devenit comună. Această teză o 
consider într-atît de inatacabilă şi de general valabilă, încît 
chiar dacă mi-ai prezenta excepţii, aricit de grăitoare ar fi 
ele la prima vedere, eu n-aş vedea în ele un argument împo-

96) „Sozialdemokrat". - Nota red. 
97) Laura Viereck. - Nota red. 

98) Vezi volumul de faţă, p.  426-42fi'. - Nota red. 
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triva acestei teze, ci doar o problemă care încă n-a fost re
zolvată . 

Şi apoi, nu se cade ca în primul articol să prezinţi gelozia 
ca fiind hotărîtoare şi în al doilea s-o laşi cu totul la o parte. 
ln primul articol, monogamia liberă rezultă, în esenţă, din 
gelozie - celelalte motive, după cum am spus, nu prezintă 
aproape nici o importanţă pentru mine. Dar dacă gelozia poate 
învinge comunitatea sexuală naturală - şi, indirect, d-ta o 
admiţi, totuşi, pe aceasta din urmă : „în cadrul tribului dom
nea deplina libertate sexuală" -, dacă deci gelozia poate în
grădi această libertate naturală între graniţele unei monogamii 
temporare, cu atît mai uşor va putea ea birui obstacole mai 
mici. Proprietatea în comun a tribului asupra prizonierelor 
de război constituie însă un obstacol mult mai mic. Femeia 
rămîne femeie indiferent dacă e liberă sau sclavă ; dar gelozia 
bărbatului va asigura, atunci cînd e vorba de sclave, mult mai 
uşor posesiunea individuală decît în cazul femeilor libere, 
care au dreptul la adulter ! De îndată însă ce intră în joc 
căsătoria cu prizonierele de război , gelozia bărbaţilor dispare 
brusc ; comunitatea, care în faza primitivă li se părea atît 
de respingătoare, devine admisibilă şi atrăgătoare chiar şi după 
introducerea monogamiei sau a poligamiei ; chiar la popoarele 
semite, care cunosc haremul, bărbaţii nu au nimic împotrivă 
ca, în temple sau în altă parte, femeile lor să se dea în anu
mite perioade oricui se nimC'reşte. Nu, dragul meu , nu trebuie 
s-o iei chiar aşa uşor. Eşti dator să rămîi pe poziţie chiar si 
atunci cînd nu ţi-e prea la îndemînă. Dacă gelozia a împie
dicat comunitatea sexuală primară, atunci cu comunitatea 
sexuală s-a sfîrsit o dată pentru totdeauna, pînă departe, în 
societatea capitalistă. Ori al doilea articol al d-tale îl răstoarnă 
pe primul, ori invers. 

In treacăt fie zis, contest faptul că libertatea femeii,  în 
prima fază, a contribuit la apariţia monogamiei, căci de o pre
siune nu putea fi vorba. Argumentul că la baza comunităţii 
sexuale se află presiunea este greşit în sine, e o denaturare 
modernă, care porneşte de la premisa unei stricte comunităţi 
a femeilor pentru bărbaţi şi de la bunul plac al acestora. O 
asemenea premisă este cu desăvîrşire străină de starea primi
tivă. C omunitatea sexuală era liberă pentru ambele sexe. Dacă 
d-ta combaţi concepţia greşită, aceasta nu înseamnă că sint 
combătute şi faptele reale care stau la baza acestei denaturări . 

Mai departe : reducînd orice comunitate sexuală şi urmele 
ei la răpirea femeilor străine, d-ta atribui acestei forme de 
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căsătorie, ca formă dominantă, o extindere colosală. Dar nu 
aduci în sprijinul acestei afirmaţii nici cea mai mică dovadă. 

Ceea ce urmează se pierde într-un ocean de ipoteze, dintre 
care unele, [pentru anumite perioade şi anumite] 99) regiuni, 
sînt, fără îndoială, juste. Dar la d-ta generalizările au viteza 
unui tren rapid. Numai că problemele acestea nu pot fi, totuşi, 
rezolvate atît de rapid. Şi chiar dacă clanul celt, gens 100) ro
mană şi Geschlecht 2 germană sînt toate, ce-i drept, subdi
viziuni ale tribului, între ele există, totuşi, deosebiri esenţiale 
şi provenienţa lor este cu siguranţă diferită. Tot atît de dife
rite sînt şi formele de clanuri la popoarele necelte. 

Sînt convins că, dacă vei continua aceste studii sau dacă 
după un timp le vei relua, vei ajunge la cu totul alte rezultate 
şi poate vei regreta că, într-un domeniu atît de dificil, te-ai 
pripit atît de tare. D-ta ai studiat foarte mult în acest dome
niu, dar ai tras mult prea repede concluziile şi ai pus prea 
mult preţ pe părerile aşa-zişilor antropologi, care au el! toţii ,  
aş spune, un fel de  strabism de socialişti de  catedră. Dacă 
combaţi proslăvirea şi mistificarea de către Bachofen 101) a 
comunităţii sexuale, ea continuă, totuşi, să rămînă un fapt. 

Acum se pune masa ; aşadar, fără supărare, rămîn 

bătrînul d-tale, 
F. Engels 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

131 

Engels către August Bebel 

Ia Leipzig 

Dragă Bebel, 
Londra, 7 martie 1883 

Sînt nevoit să-ţi răspund astăzi din memorie, căci scri
soarea ta este încă la Marx, iar eu vreau să te felicit chiar 
acum pentru punerea ta în libertate, care va avea loc poimîine. 

99) Manuscrisul d eteriorat. - Nota red. 
100) - ginta. - Nota trad. 
101) J. J. Bachofen. „Das Mutterrecht". - Nota red. 
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Progresele rapide înregistrate de industrie în Germania, 
despre care îmi scrii, mă bucură extraordinar de mult. Re
edităm acum, sub toate aspectele, un al doilea imperiu bona
partist : bursa mobilizează toate capitalurile care stau inactive, 
în întregime sau pe jumătate, atrăgîndu-le şi concentrîndu-le 
rapid în cîteva mîini ; aceste capitaluri, care devin astfel dis
ponibile pentru industrie, creează un avînt industrial (care 
nu trebuie nicidecum identificat cu o înviorare a afacerilor) 
şi lucrurile, odată puse în mişcare, evoluează din ce în ce mai 
rapid. Numai două lucruri deosebesc era lui Bismarck de era 
lui Bonaparte al III-lea : prima a înflorit datorită liberului
schimb relativ, pe cînd cealaltă avansează în pofida taxelor 
vamale protecţioniste, care, în special în Germania, sînt total 
neindicate. Şi, în al doilea rînd, era lui  Bismarck lasă cu 
mult mai mulţi oameni fără ocupaţie. Aceasta se datorează, 
în parte, faptului că la noi creşterea populaţiei este mult mai 
mare decît în Franţa familiilor cu doi copii, în parte, faptului 
că Bonaparte a provocat cu construcţiile lui din Paris o cerere 
artificială de forţă de muncă, în timp ce la noi, după epoca 
miliardelor 7, situaţia aceasta s-a sfîrşit rapid ; în parte însă, 
trebuie să existe şi alte cauze, care mie nu-mi sînt clare. In 
ori ce caz, Germania mic-burgheză începe, în sfîrşit, să devină 
o ţară modernă, ceea ce este absolut necesar dacă vrem să 
obţinem succese rapide. 

Cine citeşte ziarele burgheze germane şi discursurile par
lamentare are impresia că trăieşte în Anglia lui Henric al 
VII-lea şi al VIII-lea ; acelea�i jeluiri împotriva vagabondaju
lui, aceleaşi strigăte despre necesitatea de a stîrpi cu forţa 
vagabondajul, despre cachot 102) şi bătaie. Aceasta este cea 
mai bună dovadă a rapidităţii cu care au loc separarea pro
ducătorului de mijloacele lui de producţie, înlăturarea micii 
producţii de către maşină şi perfecţionarea maşinii . Dar cît 
de ridicoli şi de vrednici de dispreţ sînt aceşti burghezi, care 
pri.n predici morale şi pedepse vor să înlăture consecinţele 
inevitabile ale propriei lor activităţi. Ce păcat că nu eşti în 
Reichstag 217, ar fi fost o temă cum nu se poate mai potrivită 
pentru tine. 

Exemplul vostru - depunerea în linişte a jurămîntului 
în Landtagul saxon 384 - a găsit imitatori. Italienii au de
clarat în unanimitate că jurămîntul nu trebuie să constituie 
un obstacol şi Costa a jurat fără să mîrîie 80. Şi ăştia sînt 

102) - închisoare. - Nota trad. 
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oamenii care-şi spun „anarhişti", deşi participă la alegeri şi 
acceptă să fie aleşi ! 

La Ziirich, broşura mea 103) a fost tărăgănată în mod scan
dalos, dar se pare că acum s-a terminat cu tipărirea ; nu ştiu 
dacă în provincialul Ziirich legatul unei broşuri durează atît 
de mult, în orice caz, eu aştept încă exemplarele, din care pînă 
acum n-am primit nici unul . Nota despre „Marcă" 104) îţi va 
explica multe lucruri la Maurer ; omul acesta scrie nemaipo
menit de neglijent şi, totuşi, lucrările lui sînt admirabile. Am 
citit cartea de vreo 5-6 ori şi săptămîna viitoare o voi citi-o 
din nou, după ce voi mai parcurge o dată toate celelalte scrieri 
ale lui, pentru a face legătura 113. 

Ne-a bucurat foarte mult felul în care a fost pus la punct 
religiosul moral Puttkamer, mai întîi de către Grillenberger 
chiar în Reichstag, apoi de cîteva ori în „S[ ozialdemokrat] ." 371 
De-aci înainte va fi mai circumspect. 

Hepnerchen a retipărit la New York „Unsere Ziele" 385, 
chipurile cu corectări şi cu un mic portret care ar vrea să te 
reprezinte pe tine, dar reprezintă un veritabil yankeu. Cum 
eu n-am decît prima ediţie, nu pot să-mi dau seama dacă �i 
ce a stricat el prin îmbunătăţiri. Dacă n-ai ediţia rui, pot să 
ţi-o trimit ; trebuie să vezi şi tu cum arăţi în viziunea ame
ricană. 

Acum trebuie să închei, căci mă duc la M[arx], a cărui 
sănătate continuă să nu fie în ordine. Dacă am fi cu două 
luni mai tîrziu, vremea şi aerul şi-ar fac!! efectul, dar acum 
la noi suflă vîntul dinspre nord-est, e aproape un uragan cu 
viscol şi, în condiţiile astea, vindecă dacă poţi o bronşită 
cronică ! 

Salutări lui Liebknecht. 

Publicat pentru prima oară într-o 
formă prescurtată în : A. Bebel. 
�-\us meinem L0ben", Teil III,  
Stuttgart, 191 4  ; în întregime 
în : ,.Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

103 F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la 5tiinţă". 
- Nota red. 

104) F. Engels. „Marca". - Nota red. 
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1 32 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 10 martie 83 

Draga mea Laura, 
Neprimind astăzi-dimineaţă nici o scrisoare de la Paul 105), 

presupun că pe o asemenea vreme friguroasă, cu zăpadă şi 
vînt dinspre est, nu vei fi prea grăbită să vii la Londra. In 
orice caz, dacă te hotărăşti să vi i ,  totul este pregătit pentru tine. 

Donkin l-a văzut ieri-seară pe Maur şi sînt bucuros să-ţi 
pot spune că a avut de raportat lucruri mult mai bune despre 
starea sănătăţii lui decît acum două săptămîni . Spunea că 
Maurul nu este în nici un caz mai rău, ci poate chiar mai 
bine decît atunci ; şi dacă reuşim să-l facem să treacă de ur
mătoarele două luni, sînt multe şanse de a-l pune din nou pe 
picioare. Fireşte, slăbeşte într-una, fiindcă nu prea poate în
ghiţi, dar noi trebuie să-l silim să mănînce şi să bea. lată ce 
mi-a scris ieri-seară Tussy într-o carte poştală şi ce mi-a spus 
Nim 106) astăzi. Diseară o voi vedea pP Tussy şi, dacă voi mai 
afla ceva amănunte, îţi voi scrie de îndată din nou. După 
părerea lui Donkin, abcesi;� pulmonar evoluează favorabil. 
Transpiraţia din timpul nopţii a încetat în ultimele patru (sau 
cinci) nopţi, dar în locul ei a apărut o oarecare stare febrilă 
peste zi, care, desigur, de asemenea, îl slăbeşte. 

Marx mi-a dat să-i păstrez „Proletaire" şi răspunsul co
mitetului lui Guesde, precum şi numerele „ vil" 107) din 
„C[itoyen] and Bat[aille]" .  Exemplarul trimis de Paul poate 
fi deci folosit împreună cu celelalte pentru Zlirich 108). Aşadar, 
de data aceasta avem, din fericire, posibilitatea să urmărim 
latura practică a problemei, dar, aşa cum se prezintă sănătatea 
Maurului, nu putem conta întotdeauna pe acest lucru, din 
moment ce el deţine în exclusivitate materialele. 

105) Paul Lafargue. - Nota red. 100) Helene Demuth. - Nota red. 
101) - „mîrşave". - Nota trad. 
10s) pentru „Sozialdemokrat". - Nota red. 
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Aceşti ex-bakunişti, Malon şi Brousse, sînt nişte indivizi 
scîrboşi şi mîrşavi. Oriunde în altă parte în afară de Paris 
o asemenea falsificare neruşinată ar fi fost suficientă pentru 
a-i reduce pentru totdeauna la tăcere. Dar, avînd în vedere 
uriaşa influenţă pe care Za phrase 109) o are asupra parizieni
lor, cine ştie cîte mii de voturi va întruni „ouvrier ma
nuel" 110) ? Enfin, esperons le mieux 111) . 

Calde salutări lui Paul . 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului 
în : F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
�Correspondance", vol. I ,  
Paris, 1956 

Cu sinceră afecţiune al tău, 

1 33 

F. Engels 

Originalul în limba en gleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Charles Longuet 

la Argenteuil 

(Telegramă) 

Londrn, 14 martie [ 1883] 

Marx a încetat din viaţă pe neaşteptate ast�zi la ora 
3 după-amiază ; urmează scrisoare. 

109) - fraza. - Nota trad. 

Engels, Londra 

Originalul in limba engleză 
Tradus din l imba germană 

110) „muncitorul manual'· (Jean-Baptiste D umay]. - Nota red. 
111)  - In sfîr�it, să sperăm că va fi bine. - Nota trad. 
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1 34 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 3Hu 

la Hoboken 

(Telegramă) 

Marx a murit astăzi . 

Publicat pentru prima oară 
în �New Yorker Volkszeitung" 
nr. 64 din 15 martie 1 883 

1 3 5 

Londra, 14 martie 1 883 

Engels, Londra 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zlirich 

Londra, 14 martie 83 

Dragă Bernstein, 
Aţi primit, probabil ,  telegrama mea. Sfîrşitul a survenit 

cu o repeziciune cumplită. După ce existau cele mai bune 
perspective, dintr-o dată ,  azi-dimineaţă, puterile i-au scăzut 
şi pur şi simplu a adormit. In două minute, creierul acesta ge
nial a încetat să gîndească, şi tocmai într-un moment cînd 
medicii ne dădeau cele mai mari speranţe. Ce a însemnat 
pentru noi acest om din punct de vedere teoretic şi, în toate 
momentele hotărîtoare, şi practic poate înţelege numai cel 
care a fost tot timpul împreună ru el. Vastul său orizont va 
dispărea de pe scenă o dată cu el, ,)entru mulţi ani de acum 
înainte. Sînt lucruri care pe noi, ceilalţi, ne depăşesc. Miş
carea îşi va urma drumul ei, dar îi  va lipsi acea îndrumare 
calmă, venită la timp şi chibzuită, care a ferit-o pînă acum 
de lungi rătăciri pe căi greşite. 



Mormînrul lui Karl Marx din cimitirul Highgate din Londra 
(înainte d� constn1irea monumentului  din 1 9">6) 
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Restul altă dată. Acum e miezul nopţii şi toată după
amiaza şi seara am avut de scris scrisori şi de alergat pentru 
tot felul de treburi. 

Publicat pentru prima oară 
in „Der Wahre Jacob" nr. 565 (6) 
din 17 ianuarie 1908 

1 36 

Al. dv„ 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

Dragă Liebknecht, 

la Leipzig 

Londra, 14 martie 83 

Din telegrama pe care am trimis-o d-nei B[ebel] - sin
gura adresă pe care o am - ai aflat, desigur, ce pierdere cum
plită a suferit partidul socialist revoluţionar din Europa. Abia 
vinerea trecută, medicul 112) - unul dintre cei mai buni din 
Londra - ne spunea că există toate şansele de a se însănătoşi 
din nou, de îndată ce prin hrană îşi va recăpăta puterile. Şi 
chiar de atunci a început să mănînce din nou cu mai multă 
poftă. Pentru ca astăzi la prînz, după ora două, să-i găsesc pe 
toţi din casă plîngînd : se simţea foarte slăbit ; Lenchen m-a 
chemat să urc la el, spunîndu-mi că dormitează, şi cînd am 
intrat - nu erau nici două minute de cînd părăsise ea ca
mera - l-am găsit dormind, dar somnul de veci. Cea mai 
luminată minte din cea de-a doua jumătate a secolului nostru 
a încetat să mai gîndească. In privinţa cauzei nemijlocite a 
morţii lui nu-mi permit să mă pronunţ fără consultul medi
cilor şi ,  de altfel, toată boala lui era atît de complicată, încît 
chiar şi medicilor le-ar trebui pagini întregi pentru a o descrie 
amănunţit. Dar, la urma-urmelor, aceasta nici nu mai are im
portanţă. In ultimele şase săptămîni am trecut prin destule 

112) Donkin. - Nota red. 
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spaime, şi singurul lucru pe care-l pot spune este că, după 
părerea mea, în primul rînd moartea soţiei lui şi, într-o pe
rioadă foarte critică, cea a lui Jenny 113) au contribuit la gră
birea crizei finale. 

Deşi l-am văzut astă-seară întins în patul lui, purtînd 
pe chip neclintirea morţii, nu pot nicidecum să cred că acest 
creier genial a încetat să îmbogăţească prin gîndirea lui vigu
roasă mişcarea proletară de pe ambele emisfere. Tot ce sîntem 
îi datorăm lui şi ceea ce reprezintă mişcarea actuală este tot 
rodul activităţii lui teoretice şi practice ; fără el am mai bîjbîi 
şi acum în bezna confuziei. 

Publicat pentru prima oară 
in Liebknecht, W. „Karl Marx zum 
Gedăchtnis", Ni.irnberg, 1896 

1 37 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba 11ermană 

Engels către J ohann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 15 martie 83 

Bătrîne prieten, 
Fii bucuros că l-ai ::nai ".'ăzut pe Marx în toamna tre

cută 387. De acum nu-l vei mai vedea niciodată. Ieri la prînz, 
la ora 2 şi 45, după ce rămăsese singur cel mult două minute, 
l-am găsit în fotoliu, adormit liniştit pentru vecie. Cea mai' 
impunătoare minte a partidului nostru a încetat să gîndeMCă, 
cea mai puternică inimă pe care am cunoscut-o vreodată a 
încetat să bată. S-a produs, probabil, o hemoragie internă. 

Aşadar, noi doi am rămas cam ultimii din vechea gardă 
dinainte de 48. Ei bine, rămînem pe poziţii. Gloanţele şuieră, 
prietenii cad, dar noi doi nu vedem lucrul acesta pentru prima 
oară. Şi dacă glonţul îl va nimeri pe unul dintre noi, fie şi 

us) Jenny Longuet. - Nota red. 
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aşa, numai să-l nimerească cum trebuie, ca să nu se zvîrco
lească prea mult. 

Publicat pentru prima oară 
în F. Engels. „Vergessene B riefe 
(Briefe Friedrich Engels an 
Johann Philipp Becker"), 
Berlin, 1920 

Bătrînul tău tovarăş de luptă, 

138 

F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 388 

la Hoboken 

Dragă Sorge, 

Londra, 15 martie 83, 
ora 11 şi 45 seara 

Telegrama ta a sosit astă-seară. Sincere mulţumiri ! 
Mi-a fost cu neputinţă să-ţi comunic cu regularitate care 

este starea sănătăţii lui M[arx], căci veşnic interveneau schim
bări. Şi acum, pe scurt, esenţialul .  

Cu  puţin timp înainte d e  moartea soţiei sale, în  octom
brie 8 1 ,  Marx a făcut o pleurezie. Restabilit, în febr. 82 a fost 
trimis la Alger, dar pe drum, din pricina vremii reci şi umede, 
s-a îmbolnăvit, aşa încît a ajuns acolo cu o nouă pleurezie. 
Vremea a continuat să fie mizerabilă ; de-abia refăcut, din 
cauza apropiatei canicule din timpul verii ,  a fost trimis la  
Monte Carlo (Monaco). Din nou a ajuns cu o pleurezie, într-o 
formă mai uşoară. Din nou vreme mizerabilă. In sfîrşit, vin
decat, pleacă la Argenteuil, în apropiere de Paris, la fiica lui, 
d-na Longuet. Aici şi-a tratat bronşita lui cronică, făcînd o 
cură la izvoarele de sulf de la Enghien, situat în vecinătate. 
Şi aici, vremea a fost abominabilă, dar, cu toate acestea, tra
tamentul a avut efect. A stat apoi şase săptămîni la Vevey, 
de unde· în septembrie s-a întors aici aparent sănătos. I s-a în
găduit să-şi petreacă iarna pe coasta de sud a Angliei. De altfel, 
şi el era atît de sătul de viaţa asta nomadă inactivă, încît un 
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nou exil în sudul Europei i-ar fi dăunat, probabil, moraliceşte 
tot atît de mult pe cit i-ar fi ajutat fiziceşte. O dată cu ceţu
rile londoneze a fost trimis pe insula Wight. Acolo a plouat 
fără încetare ; din nou a răcit. De Anul nou, Schorlemmer şi 
cu mine voiam să-i facem o vizită, cind au sosit deodată veşti 
care reclamau plecarea neîntîrziată a lui Tussy la el . Şi, ime
diat după aceea, moartea lui J enny 114) ; s-a întors aici cu o 
nouă bronşită. După toate cele petrecute şi la vîrsta lui, era 
ceva primejdios. Au mai intervenit o mulţime de complicaţii ,  
în special un abces pulmonar şi o neînchipuit de rapidă epui
zare fizică. Cu toate acestea, în general, boala evolua favora
bil şi , nu mai departe decit vinerea trecută, medicul en chef 115) 
care-l îngrijea 116), unul dintre cei mai buni medici tineri din 
Londra, recomandat în mod special de Ray Lankester, ne-a 
dat cele mai mari speranţe. Dar, dacă priveşti o singură dată 
ţesutul plămînilor la microscop, îţi dai seama cit de mare este 
primejdia de a se sparge pereţii unui vas de sînge atunci cind 
există o supuraţie la plămîni. De aceea, de şase săptămîni în
coace, în fiecare dimineaţă cind dădeam colţul priveam cu 
o teamă cumplită dacă nu cumva sînt lăsate storurile la fe
restre. Ieri la prînz, la ora 2 şi 30, ora cea mai indicată pentru 
vizită în timpul zilei, i-am găsit pe cei din casă înlăcrimaţi : 
sfîrşitul părea aproape. Am început să întreb, să caut să 
aflu care este cauza, să încerc să consolez . Am aflat că a avut 
o mică hemoragie, după care a urmat însă o prăbuşire bruscă . 
Buna noastră bătrînă Lenchen, care l-a îngrijit aşa cum nici 
o mamă nu-şi îngrijeşte copilul, s-a dus sus, apoi a coborît 
şi mi-a spus că e pe jumătate adormit şi pot urca la el. Cina 
am intrat, adormise, dar pentru a nu se mai trezi. Pulsul şi 
respiraţia se opriseră. ln răstimpul celor două minute s-a stins, 
liniştit şi fără dureri. 

Toate evenimentele care survin în virtutea unei necesităţi 
naturale, oricît de cumplite ar fi, poartă în ele o consolare. 
Aşa şi aici. Poate că iscusinţa doctorilor i-ar mai fi asigurat 
încă vreo ciţiva ani de existenţă vegetativă, de viaţă ca o 
fiinţă neajutorată, care nu moare dintr-o dată, ci treptat, spre 
triumful artei medicilor. Dar Marx al nostru n-ar fi putut 
suporta niciodată aşa ceva. Să trăiască avînd în faţa lui nume-

' 1 4) Jenny Longuet. - Nota red. 
1 1s) - principal. - Nota trad. 
116) Donkin. - Nota red. 
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roasele lucrări neterminate şi trecînd prin chinurile lui Tan
tal din pricina dorinţei de a le termina şi neputinţei de a o 
face ar fi fost de o mie de ori mai dureros pentru el decît 
moartea blîndă de care a avut parte. „Moartea nu este o ne
norocire pentru cel care moare, ci pentru cei care rămîn" 117) 
- sînt cuvintele lui Epicur, pe care îi plăcea să le repete. 
Şi să-l vezi pe acest om, genial, tumultuos, vegetînd prăbuşit 
ca o ruină, spre marea slavă a medicinei şi spre batjocura fi
listinilor, pe care, atunci cînd era î n  deplinătatea forţelor lui, 
i-a făcut de atîtea ori una cu pămîntul - nu, e de o mie de ori 
mai bine aşa, e de o mie de ori mai bine să-l depunem poi
mîine în mormîntul unde se odihneşte soţia lui .  

După toate cele îndurate şi pe care nici medicii nu le 
ştiu aşa cum le ştiu eu, aceasta era, după părerea mea, sin
gura rezolvare. 

Fie şi aşa. Omenirea a devenit mai scurtă cu un cap, cu 
cel mai de seamă cap pe care l-a avut în zilele noastre. Miş
carea. proletariatului îşi urmează calea, dar nu mai există acel 
punct central spre care se îndreptau firesc francezi, ruşi, ame
ricani, germani şi alţii în momentele hotărîtoare pentru a 
primi de fiecare dată un  sfat limpede şi de necontestat, pe 
care numai un geniu înarmat cu cunoaşterea deplină a pro
blemelor îl putea da. Celebrităţile locale şi talentele mărunte, 
dacă nu chiar şarlatanii ,  au acum mînă liberă. Victoria finală 
rămîne certă, dar ocolurile, rătăcirile temporare şi locale 
- oricum inevitabile - se vor înmulţi acum mult mai mult. 
Ei bine, va trebui să ne croim drum cu coatele, pentru ce 
sîntem doar aici ? Aceasta va face să nu ne pierdem nici
decum curajul. 

Publicat pentru prima oară în 
lntregime în : "Briefe und Auszilge 
aus Briefen von Joh. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
und Andere", Stuttgart, 1906 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul. în limba germană 
Tradus din limba germană 

117) „Scrisoarea lui Epicur către Menoiceus" (parafrazat). -

Nota red. 
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1 3 9  

Engels către Friedrich Lessner 

la Londra 

Londra, 15 martie 1883 

Dragă Lessner, 
Ieri, în jurul orei trei, bătrînul nostru Marx a adormit, 

uşor şi liniştit, pentru totdeauna. Cauza nemijlocită a morţii 
a fost, probabil, o hemoragie internă. 

Inmormîntarea va avea loc sîmbătă la ora 1 2  şi Tussy te 
roagă să nu lipseşti. 

In mare grabă. 

Publicat pentru prima oară 
ln „Deutsche Worte", Jg. XVIII, 
nr. 5, Viena, 1898 

1 40 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către redacţia lui „New Yorker 

Volkszeitung" 386 

(Telegramli) (Londra, 16 martie 1883) 

Marx a murit la ora 3 după-amiază miercuri, 14 crt., la Ar
genteuil, Franţa 118) .  De mai multe săptămîni, Marx suferea 
de o bronşită, la care s-a adăugat un abces pulmonar, şi, în 

118) Informaţia greşită cu privire la moartea lui Marx in Franţa 
a fost inclusă în textul telegramei de către redacţia lui „New Yorker 
Volkszeitung". - Nota red. 
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cele din urmă, o hemoragie internă i-a pus capăt vieţii. Moar
tea i-a fost uşoară, fără dureri. 

Publicat pentru prima oară 
in „New Yorker Volkszeitung" 
nr. 66 din 17 martie 1883 

1 4 1  

Friedrich Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

Londra, 24 martie 1883 

Dragă Lavrov, 
Am primit din Moscova o telegramă lungă, în care eram 

rugat ca, în numele studenţilor de la Academia de agronomie 
Petrovski 389, să depun o coroană pe morrnîntul lui Marx ; 
neavînd adresa mea, ei au telegrafiat redacţiei lui „Daily 
News". Acum mă roagă să le comunic preţul coroanei şi 
adresa mea. Dar la semnătură nu figurează nici un nume, ci : 
studenţii Academiei de agronomie Petrovski din Moscova. 

Cui să răspund ? Poate poţi d-ta să-mi dai un sfat. Cum 
telegrama a sosit după înmormîntare, iar mormîntul a fost 
astăzi din nou deschis pentru a-l îngropa pe băieţaşul lui Lon
guet 119), care a murit marţea trecută, abia săptămîna viitoare 
aş putea depune coroana. Aş vrea însă să le comunic acestor 
băieţi de treabă că am primit telegrama lor şi am îndeplinit 
sarcina pe care mi-au încredinţat-o. 

1n mare grabă. 

Publicat pentru prima oară 
ln K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XX VII,  ed. rusă, 1935 

118) Henri Longuet. - Nota red. 

F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 
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142 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 25 martie 1883 

Draga mea Laura, 
Anexez o scrisoare de la Meyer, care a fost trimisă în 

Maitland Park 120) . Tussy a deschis-o fără să se uite la adresă, 
dar cînd a văzut de la cine este, i-a dat-o imediat lui Nim 121), 
care mi-a înmînat-o mie. 

Astăzi, Nim a găsit printre manuscrisele Maurului un pa
chet voluminos conţinînd cea mai mare parte din volumul al 
doilea al .,,Capitalului" 228, dacă nu tot volumul - peste 500 de 
pagini in folio. lntrucît încă nu ştim în ce stadiu se află pre
gătirea manuscrisului pentru tipar, nici ce mai putem găsi, 
e mai bine ca pentru moment să nu destăinuim presei aceste 
veşti bune. 

Pumps îl aşteaptă pe nr. 2 în fiecare zi şi în fiecare 
noapte, dacă n-o fi venit chiar astăzi pe lume - de vineri nu 
mai am nici o vaste de la ea. Nr. 1 122) a împlinit astăzi un an. 
Jollymeyer îţi trimite salutări. Din partea noastră, a amîn
durora, calde salutări lui Paul 123). Spune-i că în ultimul nu
măr din „Sozialdemokrat" a apărut numai ştirea despre în
mormîntare 124) - în esenţă, aceeaşi pe care a publicat-o 
„Justice" 125). 

Presa engleză şi cea germană au fost inexact şi prost in
formate, dar în general decente. Nici chiar Malon n-a fost atît 
de rău. 

120) Adresa din Londra a familiei Marx. - Nota red. 
m) Helene Demuth. - Nota red. 
m) Fiica lui Pumps, Lilian. - Nota red. 123) Lafargue. - Nota red. 
124) F. Engels. „Funeraliile lui Karl Marx" (vezi K. Marx şi F. En

gels. Opere, vol. 19, .Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 362-366. 
- Nota trad.). - Nota red. 

123) F. Engels. „Ciorna discursului rostit la mormîntul lui Karl 
Marx" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, p. 360-361. - Nota trad.). - Nota red. 
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Ultimele ştiri : Pumps şi Percy 126) intră chiar acum pe 
uşă ! Aşadar, cele 12 luni complete au trecut cu bine. 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului 
în : F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", vol. I,  
Paris, 1956 

143 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Friedrich Theodor Cuno 

la New York 

Londra, 29 martie 8:l 

Dragă Cuno, 
Scrisoarea ta a stîrnit aici hohote de rîs 121). Oricine l-a 

cunoscut pe Marx în mijlocul familiei lui şi în cercuri intime 
ştie că acolo nu i s-a spus niciodată Marx şi nici măcar Karl, 
ci numai Maurul, aşa cum fiecare dintre noi îşi avea porecla 
lui, iar atunci cînd încetam să folosim poreclele, înceta şi cea 
mai strînsă intimitate. Maurul era porecla lui încă din uni
versitate ; şi la „Neue Rh[einische] Zeit[un]g" i s-a spus întot
deauna Maurul. Dacă i-aş fi spus altfel, ar fi crezut că s-a 
întîmplat ceva ce trebuia lămurit. 

Publicat pentru prima oară 
în nDie Gesellschaft", Jg. 1 1, 
nr. 11,  Berlin, 1925 

12&) Percy Rosher. - Nota red. 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

127) In scrisoarea lui din 16 martie 1883, Theodor Cuno i1 ruga pe 
Engels să-i confirme dacă, în cercul familiei, lui Marx i se spunea 
nMaurul''. El ar fi vrut să menţioneze acest lucru într-un necrolog, 
dar Adolf Hepner a afirmat că lui Marx nu i s-a spus niciodată 
astfel şi că, în general, o asemenea informaţie ar „dăuna" partidului. 
- Nota red. 
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Adnotări 

1 De la sfirşitul lui iuni e şi pină la aproximativ 20 iulie 1881 Marx 
,-a aflat la odihnă la Eastbourne ianpreună cu soţia sa care era 
bolnavă. - 9, 14, 202, 258. 

:.& ne la 26 iulie pină la 16 august 1881 Marx şi soţia sa au stat la 
Argenteuil (în apropiere de Paris), la fiica lor Jenny Lan
guet. - 10, 207, 258. 

3 La 26 iulie 1881 guvernul francez a emis un decret prin care 
alegerile pentru Camera deputaţilor erau fixate înainte de ter
men, la 21 august. - 12, 20. 

4 Intre 28 iulie şi 22 august 1881 Engels s-a aflat la odihnă la Brid
lington Quay (Yorkshire). - 12, 208, 212. 

5 Este vorba despre cărţile : 
Skaldin. „V zaholustii i v sluliţe". S. Petersburg, 1870. 
G. L. Maurer. „Geschi chte der Fronhofe, der Bauernhofe und 

der Hofverfassung in Deutschland".  Bd. I-IV, Erlangen, 1862-
1863. Primele două volume au apărut în 1 862. In legătură cu 
lucrările lui Maurer vezi şi adnotarea 1 13. - 12. 

6 Este vorba despre lucrarea în două volume a lui M. Nordau „Aus 
dem wahren Milliardenlande. Pariser Studien und Bilder" ; prima 
ediţie a apărut la Leipzig în 1878, a doua tot la Leipzig in 188 1 ,  
dar sub alt  titlu : „Paris. Studien und Bilder aus dem wahren 
Milliardcnlande". Acestei cărţi ii urmează o alta : „Paris unter 
der dritten Republik. Neue Bilder aus dem wahren Milliarden
lan d e\ ediţia intii şi ediţia a doua au apărut la Leipzig in 1880 
�i 1881. 

Cartea lui Nordau era îndreptată împotriva seriei de lucrări 
ale lui V. Tis�ot care cunoscuseră mai multe ediţii : „ Voyage au 
pays des milliard" - ediţia intîi a apărut la Paris în 1675 ; „Les 
Prussiens en Allemagne. Suite du Voyage au pays des miliards" 
- ediţia în tii a apărut tot la Paris, în 1876 ; „ Voyage au pays 
annexes. Suite et fin du Voyage au pays des milliards" - ediţia 
întii a apărut tot la Paris în 1876. - 16. 

7 Este vorba despre cele cinci miliarde de franci pe care Franţa, 
infrintă în războiul franco-prusian din 1870-1871, trebuia sd. 
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le plătească Germaniei conform tratatului de pace, drept con
tribuţie de război. - 16, 444. 

8 Engels se referă, evident, la nota cu privire la ediţia a doua a 
cărţii lui Nordau, apărută în „Kolnische Zeitung" nr. 189, din 
10 iulie 1881. - 18. 

9 Este vorba despre articolul lui J. Eccarius „A German opinion 
of English trade-unionism" publicat fără semnătură în „The La
bour Standard" nr. 14 din 6 august 1881. In articolul lui &carius 
erau elogiate sindicatele reformiste din Germania, înfiinţate în 
1868 de M. Hirsch şi F. Duncker {8!?<l numitele sindicate hirsch
dunckeriste). - 21, 23, 211. 

10 Este vorba despre articolul lui K.  Kautsky „International labour 
}awr". Articolul a fost publicat fără semnătură în „The Labour 
Stanc'lsrd" nr. 15 din 13 august 1881. - 22, 203 210, 212, 221 . 

11 Al paisprezecelea congres anual al trade-unionurilor britanice s-a 
ţinut la Londra la 12-17 septembrie 1881. - 23, 209, 211 .  

1 2  La 16 august 1881 Leon Gambetta urma să vorbească la Charonne 
(suburbie a Parisului) la o adunare a alegătorilor din circum
scripţia sa, dar participanţii la adunare nu i-au dat cuvîntul. 
- 25, 388. 

13 Vezi Georg Wilhelm Friedrich Hegel. „ Wissenschaft der Logik". 
Erster Theil. Erste Abtheilung. Zweiter Abschnitt. Zweites Kapi
tel. C. Die quantitative Unendlichkeit. c. Die Unendlichkeit des 
Quantums. Anmerkung 2 : der Zweck des Differentialkalkuls aus 
seiner Anwendung abgeleitet. - 27. 

14 In 1880 la New York medicul american Henry S.  Tanner a sta
bilit un record original : nu a mîncat nimic timp de mai bine 
de o lună (de la 28 iunie pînă la 7 august) în chil' de expe
rienţă. - 29. 

15 La 12 august 1881 la o mare întrunire electorală ţinută în car
tierul parizian Belleville, Gambetta şi-a prezentat programul pe 
care l-a caracterizat el însuşi ca „oportunist". Era o dovadă 
a faptului că republicanii moderaţi burghezi renunţaseră defi
nitiv la programul lor anterior de reforme democratice prezentat 
de Gambetta în 1869 la Belleville. 

Despre adunarea din 16 august, vezi adnotarea 12. 
Vorbind despre „neruşinatele procedee de tip italian" ale 

lui Gambetta, Marx face aluzie la originea italiană a acestuia 
(tatăl lui era originar din Genova). - 29. 

16 Colectivişti - astfel erau denumiţi în mişcarea socialistă fran
ceză din ultimele două decenii ale secolului al XIX-lea, adepţii 
marxismului care militau pentru socializarea mijloacelor de pro
ducţie şi pentru participarea activă a clasei muncitoare la lupta 
politică. In fruntea lor se aflau J. Guesde şi P. Lafargue (de aici 
şi denumirea, mai răspîndită, de guesdişti care li se dădea mar
xiştilor francezi) .  Din momentul înfiinţării în 18'79, a Partid ului 
muncitoresc, în rîndurile lui s-a desfăşurat o aprigă luptă de idei, 
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care în 1882 a dus la scindarea partidului (Vezi adnotarea 75). 
- 30. 

17 Marx s-a aflat la tratament la Ventnor pe insula Wight (sudul 
Angliei) de la 29 decembrie 1881 pină la 16 ianuarie 1882 îm
preună cu fiica sa mai mică, Eleanor Marx. - 32 45, 251 285, 
290, 317. 

• • 

18 �te . vorba despre convocarea de către Asociaţia liberală din 
B1rmmgham, la 3 ianuarie 1882 a adunării anuale tradiţionale 
a alegătorilor din Birmingham. Luind cuvintul, John Bright, li
derul radicalilor burghezi (deputatul oraşului Birmingham în par
lament) şi Chamberlain, membru al consiliului municipal şi mem
bru în parlament, au aprobat intru totul politica guvernului li
beral al lui Gladstone faţă de Irlanda. Intre altele ei au j ustificat 
măsurile luate de acest guvern, menite să asigure aplicarea aşa
numitului Land Act pentru Irlanda din 1881. 

Căutind să-i abată pe ţăranii irlandezi de la l upta revoluţio
nară, la 22 august 1881 guvernul liberal al lui Gladstone a aprobat 
în parlament Land Act-ul pentru Irlanda care limita intrucitva 
samavolnicia landlorzilor englezi faţă de ţăranii fermieri. Potrivit 
Land Act-ului din 1881 landlordul nu avea dreptul să-l alunge pe 
fermier de pe pămint dacă acesta plătea la timp arenda ; mări
mea arendei era fixată ipe timp de 15 ani. Deşi Land Act-ul dădea 
landlorzilor posibilitatea de a-şi vinde avantajos păminturile către 
stat, iar arenei.a fixată era extrem de mare, proprietarii funciari 

englezi se opuneau acestei legi căutind să-şi menţină dominaţia 
nelimitată în Irlanda. - 32. 

19 Mitingul de la Dublin al landlorzilor englezi, la care se referă 
Marx, a avut loc la 3 ianuarie 1882 sub preşedinţia ducelui Aber
corn. Pretextul oficial pentru convocarea lui l-a constituit discu
tarea activităţii funcţionarilor însărcinaţi cu aplicarea măsurilor 
ce decurgeau din Land Act-ul din 1881 pentru Irlanda. Invocind 
insuficienta competenţă şi experienţă a acestor funcţionari precum 
şi lipsa unor hotăriri parlamentare referitoare la limitele atribu
ţiilor lor, landlorzii au declarat că aceşti funcţionari nu au fost 
obiectivi in hotăririle lor privind reducerea rentei ce urma să fie 
primită de landlord. Landlorzii cereau guvernului să le analizeze 
fără intirziere reclamaţiile şi să promulge o lege privind com
pensarea pagubelor pe care ei le-ar suferi în cazul cind gu:ver!lul 
sancţionează reducerea rentei. Adevăratul substrat al acţmmlor 
landlorzilor englezi consta in politica de sabotare a Land Act
ului. - 33. 

20 In legătură cu ampla mişcare de masă desffu?urată în Irlanda în 
18'80 în favoarea unor reforme agrare, parlamentul englez a adop
tat în martie 1881 o lege prin care se introducea în ţară starea 
excepţională : au fost suspendate garanţiile constituţionale, s-a de
clarat starea de asediu, s-au adus trupe pentru strămutarea fer
mierilor care refuzau să plătească arendă. - 33. 

21 Este vorba despre rescriptul semnat la 4 ianuarie 1882 de Wil
helm I şi de Bismarck. In rescript Wilhelm cerea ca d� la aceast.ă 
d ată toate actele guvernului să fie considerate ca vomţa consti-
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tuţional� a regelui însuşi. Invocînd articolul 49 din constituţia 
prusiana, care acorda regelui Prusiei dreptul de a conduce per
sonal politica guvernului, Wilhelm a recomandat miniştrilor şi 
funcţionarilor săi să curme orice „îndoieli" privind acest „drept 
constituţional" al regelui Prusiei. - 34. 

22 Este vorba despre atentatul la viaţa lui Wilhelm I, săvirşit de 
anarhistul german Karl Eduard Nobiling, la 2 iunie 1878. Nobiling 
a tras asupra lui Wilhelm cu o armă de vinătoare încărcată el! 
alice. Atentatul săvîrşit de Nobiling şi un atentat anterior, să
virşit de calfa M. HOdel la 11 mai 1878, i-au servit lui Bismarck 
drept pretext pentru a intensifica persecuţiile împotriva social
democraţilor şi pentru a cere Reichstagului adoptarea legii excep
ţionale împotriva socialiştilor. - 34, 173, 214, 279, 336, 438. 

23 Demagogi - astfel erau numiţi, începînd din 1819 de către cercu
rile reacţionare din Germania participanţii la mişcarea opozi
ţionistă din rîndurile intelectualităţii germane şi ale societăţilor 
studenţeşti de gimnastică, care în perioada de după războaiele 
împotriva Franţei napoleoniene s-au ridicat împotriva rînduielilor 
reacţionare din statele germane, organizînd manifestări politice in 
cadrul cărora cereau unificarea Germaniei. Autorităţile reacţionare 
i-au supus pe „demagogi" persecuţiilor. - 34. 

24 Contele N. P. Ignatiev, ministru de interne, a convocat de două 
ori în 1881 (în iunie şi în septembrie) pe „experţii" zemstvelor 
pentru a participa la discutarea unor probleme practice ale poli
ticii interne - strămutări, alimentaţie etc. In legătură cu aceasta 
12 adunări ale zemstvelor au făcut demersuri pentru ca reprezen
tanţi i  zemstvclor să fie invitaţi să participe la activitatea legis
lativă nu ocazional, şi nu din însărcinarea guvernului, ci siste
matic şi din iniţiativa zemstvelor. - 35. 

25 Articolul lui K. Schramm „Karl Bi.irkli und Karl Marx" a fost 
publicat în nr. 52 şi 53 ale ziarului „Arbeiterstimme" din 24 
şi 31 decembrie 1881. 

In ceea ce priveşte iniţiatorii sistemului de credit din perioada 
fondării Băncii Angliei, vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 25, 
partea a II-a, Bucureşti, Editura politică, 1973, p. 146. - 37, 262. 

26 Aluzie ironică la fuga lui Wilhelm I în Anglia, în zilele revo
luţiei din martie 1848 din Germania (pînă în 1861, ca moştenitor 
al tronului Prusiei, Wilhelm purta titlul de „prinţ al Prusiei") şi 
la faptul că el cocheta cu problema constituţională. In Anglia 
Wilhelm a avut strînse legături cu liderii partidului liberal -
Russell, Palmerston ş.a. şi a urmărit evenimentele de la Frankfurt 
pe Main în legătură cu elaborarea unei constituţii a imperiului 
german. - 30. 

27 Marx se referă la intervenţiile făcute în şedinţele Reichstagului 
german în noiembrie-decembrie 1881 de istoricul şi filologul ger
man Theodor Mommsen, de istoricul şi publicistul austriac Eugen 
Richter şi de profesorul şi deputatul progresist german Albert 
Hi.inel. Cuvîntările acestor oratori abundau în asigurări de cre
dinţă 11i devotament faţă de regele Prusiei ; ele au fost p ublicate 
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în „Stenographische Berichte iiber die Verhandlungen des Reichs
tages. V. Legislaturperiode. I. Session 1881{82/Bd. 1/. Von der 
Eroffnungssitzung am 17. November 1881 bis zur Schlusssitzung 
am 30. Januar 1882". Berlin, 1882, S. 21-32, 84-87, 405-406. - 38. 

28 F.ste vorba de Alianţa democraţiei socialiste - organizaţie în
fiinţată de M. Bakunin în 1868. Membrii Alianţei au proclamat 
drept program al lor ateismul, egalizarea claselor şi desfiinţarea 
statului. Ei negau neC€Sitatea luptei politice a clasei muncitoare. 
Programul anarhist mic-burghez al Alianţei a găsit sprijin în re
giunile slab dezvoltate din punct de vedere industrial din Italia, 
Elveţia şi alte cîteva ţări. In 1869, Alianţa s-a adresat Consiliului 
General cu cererea de a fi primită în Internaţională. Consiliul 
General a fost de acord cu primirea în Internaţională a secţiilor 
Alianţei, cu condiţia ca aceasta să se dizolve ca organizaţie de 
sine stătătoare. In realitate însă, intrînd în Internaţională, mem
brii Alianţei şi-au păstrat organizaţia lor secretă în cadrul Aso
ciaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi, în frunte cu Bakunin, au 
luptat împotriva C-Onsiliului General. Lupta Alianţei împotriva 
Internaţionalei s-a intensificat după înfrmgerea Comunei din Paris, 
cînd Bakunin şi adepţii lui s-au ridicat deosebit de vehement îm
potriva ideii dictaturii proletariatului şi a întăririi partidului poli
tic independent al clasei muncitoare, întemeiat pe principiile cen
tralismului democratic. C-Ongresul de la Haga din septembrie 1872 
al Internaţionalei I a adoptat cu o majoritate covîrşitoare de 
voturi, hotărîrea d e  excludere a conducătorilor alianţei - Bakunin 
şi Guillaume din Internaţională. - 39, 263, 361, 391, 408. 

29 Comitetul naţional al Partidului muncitoresc francez, despre care 
este vorba aici, a fost creat din iniţiativa liderilor aripii de 
dreapta a partidului, Malon !li Brousse, la jumătatea lunii octom· 
brie 1881 în ajunul congresului de la Reims al partidului (vezi 
adnotarea 223) şi a fost confirmat de către acest congres. Prin 
crearea Comitetului naţional liderii aripii de dreapta urmăreau 
îndepărtarea conducătorilor părţii marxiste a partidului - Guesde 
şi Lafargue de la conducerea partidului. In acest scop Comitetul 
naţional a fost organizat pe baza reprezentării egale (cite 5 re
prezentanţi) din partea tuturor celor 6 federaţii, în care era îm
părţit, din punct de vedere organizatoric, în acea perioadă, Par
tidul muncitoresc francez : Federaţia Centrului , Federaţia de Est, 
Federaţia de Nord, Federaţia de Sud, Federaţia de Vest, ş i Fe
deraţia Algeriană. Intrucît pe atunci nu existau efectiv decît pri
mele 3 federaţii - din care două se aflau sub influenţa grupului 
oportunist al lui Malon şi Brousse -. iar celelalte trei existau 
numai pe hîrtie, .. reprezentanţii" lor (care au intrat în Comitetul 
naţional prin diferite manevre reprobabile ale conducerii de 
dreapta) nu aveau împuterniciri legale. Astfel, cu excepţia a 5 
colectivişti - guesidişti, reprezentanţi ai Federaţiei de Nord, cei
lalţi 25 de membri ai Comitetului naţional erau adepţi ai lui 
Malon şi Brousse, datorită cărui fapt conducerea partidului se 
afla în mîinile elementelor de dreapta. In ianuarie 1882 cei cinci 
reprezentanţi guesdişti au i�it din Comitetul naţional ca urmare 
a hotărîrii cu privire la excluderea guesdiştilor din Federaţia 
Centrului (vezi adnotarea 243). - 39. 
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30 Este vorba despre programul marxist (cunoscut în Franţa sub nu
mele de programul colectivist) al Partidului muncitoresc francez. 
D upă ce în 18'79, la congresul socialist de la Marsilia, a fost 
înfiinţat Partidul muncitoresc francez, un grup de socialişti fran
cezi, în frunte cu Jules Guesde, au hotărît să se adreseze (prin 
intermediul lui P. Lafargue) lui Marx şi Engels ou rugămintea 
de a-i ajuta să elaboreze un proiect de program electoral al Par
tidului muncitoresc. In mai 1880 Guesde a venit la Londra, unde, 
împreună cu Marx, iEngels şi Lafargue, a elaborat programul Parti
dului muncitoresc francez. Programul era compus dintr-o parte 
teoretică şi una practică. Introducerea teoretică a programului a 
fost formulată de Marx ; Marx şi Engels au participat şi la 
elaborarea părţii practice a programului (vezi volumul de faţă, 
p. 230). Programul a fost publicat la 30 iunie •1860 în .,L'Egalite", 
la 10 iulie 1880 în „Le Proletaire" şi la 20 iulie 1680 în „La Revue 
socialiste". ln 1880 a fost adoptat ca „program-minim" la congresul 
de la Hâvre al Partidului muncitoresc francez. Vezi versiunea în 
limba română a programului în K. Marx şi F. iEngels. Opere, 
vol. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 251-252 şi p. 592-593. 
După sciziunea care s-a produs în septembrie 1682 la congresul 
de la Saint Etienne programul a fost respins de oportunişti (po
sibilişti), care au adoptat un nou program, reformist, dar a fo!.t 
menţinut de către congresul marxiştilor de la Roanne. 

Polemica lui Guesde cu adeptii lui Malon şi Brousse, la oare 
face aluzie Engels, s-a dus în legătură cu lupta oportuniştilor 
francezi împotriva programului marxist. G uesde s-a ridicat deose
bit de vehement împotriva lui Jules Joffrin, membru în Comitetul 
naţional, care a încercat să revizuiască programul. La sfirşitul anu
lui 1881 fiind propus de către grupa de partid a circumscripţiei 
electorale nr. 18 din Paris candidat în alegerile municipale, în 
proiectul programului său electoral pe care l-a expus într-o cu
vîntare ţinută în cartierul Montmartre, Joffrin a ignorat total 
partea teoretică a programului elaborată de Marx şi a înlocuit 
prin formulări confuze o serie de puncte importante din punct 
de vedere principial din partea practică a programului (punctele 
referitoare la ziua de muncă de opt ore, la proprietatea colec
tivă etc.). La 8 ianuarie 1882, grupul lui Malon şi Brousse profitînd 
de faptul că reprezintă majoritatea în Comitetul naţional, a impus 
adoptarea unei hotăriri prin care Comitetul aprobă, chipurile la 
recomandarea partidului, programul electoral oportunist propus 
de Joffrin. - 30, 396, 437. 

31 Este vorba de scrisoarea adresată de Joffrin lui Guesde, redactor 
la „Egalite", şi publicată în „Proletaire" nr. 1171 din 7 ianuarie 1882. 
Susţinînd în această scrisoare programul electoral prezentat de el 
în alegerile din circumscripţia Montmartre din Paris, Joffrin 
afirma că nu el a încălcat disciplina de partid, ci Guesde, întrucit 
"l a acţionat chipurile cu aprobarea Comitetului naţional, pe cînd 
Guesde s-a ridicat împotriva hotărîrii acestuia. - 39, 263 . 

.32 Este vorba, pare-se, de nota „Russland", publicată în „Kolnische 
Zeitung", d i n  25 iulie 1881. In notă era dezminţită părerea unor ziare 
europene că generalul M. D. Skobelev, care în vara anului 1881 
a făcut o vizită la Paris, ar fi avut din partea guvernului rus 
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rmsmnea de a pregăti terenul in vederea unei alianţe franco-ruse, 
de a începe tratative în scopul încheierii unui tratat cu privire 
la refuzarea dreptului de azil emigranţilor 1pOlitici etc. „KOlnische 
Zeitung" afirma că vizita lui Skobelev la Paris a avut un caracter 
particular. - 39. 

33 Cu privire la articolul lui Joffrin, vezi adnotarea 31. 
Circulara de la Sonvilier a fost adoptată de către Federaţia 

j urasiană bakunistă, la congresul de la Sonvilier din 12 noiem
brie 1871. Circulara era îndreptată împotriva hotăririlor Confe
rinţei de la Londra a Internaţionalei I (1871) şi conţinea atacuri 
calomnioase la adresa activităţii Consiliului General. Ea a lansat 
revendicarea convocării imediate a unui congres general în vede
rea revizuirii Statutului Internaţionalei pe baza dogmelor anar
histe. Drept răspuns la circulara de la Sonvilier Consiliul General 
a lansat circulara elaborată de Marx şi Engels „Pretinsele sciziuni 
din Internaţională" in care activitatea scizionistă a bakuniştilor 
era definitiv demascată (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 18, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 3-50). - 39. 

34 Ca urmare a dezvoltării mişcării ţărăneşti în deceniile al 7-lea şi 
al 8-lea ale secolului al XIX-lea, dezvoltare determinată de situaţia 
extrem de grea a ţăranilor, guvernul ţarist a fost nevoit să accepte 
o reducere neînsemnată a plăţilor de răscumpărare. La 28 decem
brie 1881 a fost emisă o lege conform căreia plăţile de răscum
părare erau reduse pentru ţăranii velikoruşi cu 1 rublă pentru 
fiecare lot şi pentru ţăranii ucraineni cu 16°/o din cuantumul exis
tent al plăţilor de răscumpărare. - 39. 

35 Este vorba de dezbaterile care au avut loc în sesiunea din 1881-
1882 a Reichstagului german in legătură cu abrogarea legii din 
4 mai 1874 cu privire la limitarea competenţei consistoriului (tri
bunalul eclesiastic). La şedinţa din 12 ianuarie 1882, din 355 de 
deputaţi 23� au votat pentru abrogarea legii, 115 împotrivă şi 7 
s-au abţinut de la vot. 

Legea menţionată a fost adoptată de Reichstagul german ln 
perioada aşa-numitului „Kulturkampf" - sistem de măsuri luate 
de guvernul lui Bismarck în deceniul al 8-lea al secolului al 
XIX-lea sub steagul luptei pentru o cultură laică şi îndreptate 
împotriva bisericii catolice, care sprijinea tendinţele separatiste 
şi antiprusiene din Germania. 

Vorbind despre „drumul la Canossa" Engels face o aluzie 
ironică la concesiile serioase pe care Bismarck le-a făcut cercurilor 
clericale şi papei Leon al XIII-lea la sfirşitul deceniului al 8-lea 
- începutul deceniului al 9-lea. Bismarck, care la începutul con
flictului cu biserica catolică a declarat în Reichstag in mai 1872 : 
„Noi nu vom merge la Canossa" şi s-a certat cu papa Pius al IX-lea, 
la sfirşitul deceniului al 8-lea. avînd nevoie de sprijinul partidului 
catolic al centrului în vederea luptei, în primul rînd, împotriva 
mişcării muncitoreşti şi a influenţei crescinde a partidului Social
democrat din Germania, a abrogat aproape toate legile anticatolice 
promulgate in timpul conflictului ; de asemenea, el i-a silit pe 
toţi principalii partizani ai politicii anticatolice să-şi dea demisia 
şi s-a împăcat cu noul papă, Leon al XLII-lea. Concesiile făcute 
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de Bismarck cercurilor clericale şi papei Leon al XIII-iea echi
valau cu recunoaşterea ineficientei „Kulturkampf"-ului . 

Expresia „a merge la Canossa" îşi are originea in umilitorul 
pelerinaj făcut în 1077 la castelul Canossa (nordul Italiei) de îm
păratul german Henric al IV-lea pentru a-l implora pe papa Gri
gore al VII-lea să revină asupra excomunicării sale. - 40. 

36 UZtrnmontanii - reprezentanţii curentului ultrareacţionar din ca
drul catolicismului, care se ridica împotriva independenţei biserici
lor naţionale şi apăra dreptul papei de la Roma de a se amesteca 
în treburile interne ale oricărui stat. Creşterea influenţei ul lra
montanismului în a doua jumătate a secolului al XIX-lea şi-a 
găsit expresia în crearea de partide catolice în unele state din 
Europa, in adoptarea, în 1 870, de către Conciliul Vaticanului a 
dogmei „infailibilităţii" papei etc. 

Aici, prin ultramontani, Engels înţelege aşa-numitul partid 
al centrului - partidul politic al catolicilor germani, care a luat 
fi inţă în 1870-1871 în urma unirii fracţiunii catolice a Landtagu
lui prusian cu cea a Reichstagului german (locul ocupat de de
putaţii acestor fracţiuni se afla în centrul respectivelor săli de 
�edinţe). Partidul centrului se situa, de regulă, pe poziţii de mijloi:: , 
manevrînd între partidele care sprijineau guvernul şi fracţiunile 
opoziţioniste de stînga din Reichstag. El grupa sub steagul calo
licismului pături cu situaţie socială diferită - clerul catolic, mo
şierimea şi burghezia, anumite părţi ale ţărănimii, în special din 
<;tatele mici şi mijlocii din vestul şi sud-vestul Germaniei şi spri
j inea tendinţele lor separatiste şi antiprusiene. Centrul se afla 
în opoziţie faţă de guvE:rnul lui Bismarck, dar în acelaşi timp 
vota toate m<lsurile sale îndreptate împotriva mişcării muncito
reşti şi socialiste. O caracterizare amănunţită a partidului centrului 
a fost făcută de Engels în lucrarea sa �Rolul violenţei în istorie" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol . 21, Bucureşti, Editura poli
tică, 1965, p. 459-460), precum şi în articolul „Şi acum ? '· (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 22, Bucureşti, Editura politică, 
1965, p. 8-9). 

Particulariştii - reprezentanţii curentului de opoziţie faţă de 
guve1·nul prusian, curent apărut după crearea Imperiului german 
în rindurile claselor dominante din statele mici şi mijlocii din 
sud-vestul Germaniei. Considerîndu-se lezaţi prin unificarea Ger
maniei sub hegemonia Prusiei, înaltul cler catolic, moşierii şi 
burghezia din aceste state germane acţionau ca exponenţi ai se
paratismului, îşi exprimau nemulţumirea faţă de politica de prusi
ficare a Germaniei dusă de Bismarck, cereau independenţa fatii 
de puterea centrnlă, inviolabilitatea drepturilor şi privilegiilor lo
cale particulare etc. In Reichstagul german particulariştii din sta
tele Germaniei de sud, a căror populaţie era cu precădere romano
catolică, susţineau partidul centrului. 

Polonezii, danezii şi alsacienii alcătuiau în Reichstagul german 
fracţiuni deosebite, care susţineau şi ele partidul catolic al cen
trului. Prezenţa lor în Reichstag se explica prin existenţa în Im
periul german a unor minorităţi naţionale nemulţumite de alipirea 
silită a unor teritorii la Germania şi de germanizarea lor forţată. 
Această politică a fost aplicată fără milă de către Bismarck în 
provinciile poloneze alipite Ia Germania în 1814-1815 şi în Alsacia 
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şi Lorena, care au revenit Germaniei în urma războiului franco
prusian din 1870-1871. Deputaţii danezi din Reichstag erau re
prezentanţii fostelor provincii daneze Schleswig şi Holstein, care 
au fost alipite în 1867 la Prusia şi au intrat apoi in componenţa 
I mperiului german în 1871. Polonezii şi alsacienii formau cele mai 
puternice fracţiuni naţionale. ln afara tendinţelor separatiste, co
mune tuturor fracţiunilor, pe polonezi şi pe alsacieni îi unea (ca 
reprezentanţi ai religiei catolice) şi lupta împotriva politicii anticle
ricale a lui Bismarck m. perioada "Kulturkampf"-ului (vezi adno
tarea 35). 

Progresiştii - reprezentanţii partidului progresist burghez pru
sian, înfiinţat în iunie 1861. Acest partid preconiza unificarea 
Germaniei sub supremaţia Prusiei, convocarea unui parlament pe 
întreaga Germanie şi formarea unui guvern liberal puternic, răs
punzător faţă de Camera deputaţilor. In 1866 aripa de dreapta s-a 
despărţit de partidul progresist şi a format partidul naţional-liberal, 
care a capitulat in faţa guvernului Bismarck. Spre deosebire de 
naţional-liberali, chiar şi după unificarea Germaniei in 1871 pro
gresiştii au continuat să-şi spună partid de opoziţie, deşi această 
opoziţie rămînea pur declarativă. De teama clasei muncitoare şi 
din ură faţă de mişcarea socialistă, partidul progresist a acceptat 
dominaţia iuncherimii prusiene în condiţiile unei Germanii se
miabsolutiste. Şovăielile în politica partidului progresist reflectau 
instabilitatea burgheziei comerciale, a micilor industriaşi şi, în 
parte, a meseriaşilor pe care se sprij inea. ln 1884 progresiştii s-au 
unit cu aripa de stînga desprinsă din partidul naţional-liberal şi 
au format Partidul liberal german. - 40. 

37 Marx se referă la discursul rostit de Bismarck la şedinţa din 
9 ianuarie 1882 a Reichstagului, în care a fost nevoit să recu
noască că masele muncitoreşti au privit cu foarte multă neîncre
dere încercările guvernului de a le îmbunătăţi situaţia. Cuvintarea 
lui Bismarck a fost publicată în „Stenographische Berichte liber 
die Verhandlungen des Reichstages. V. Legislaturperiode. I. Session 
1881/1882. /Bd. 1/. Von der Eroffnungssitzung am 17. November 
181!1 bis zur Schlusssitzung am 30. Januar 1882". eerlin, 1882, 
p. 486. - 41. 

38 Este vorba de scrisoarea lui Leo Frankel din 1J8 decembrie 1881 
şi de cea a lui Walery Wr6blewski din 7 decembrie 188'1 adresate 
lui Marx ou prilejul morţii soţiei sale, Jenny Marx. 

ln acea perioadă Frankel se afla în aşa-numita "închisoare 
de stat" din Vâc (Austro-Ungaria), unde a fost intemniţat in iu
nie 1881 sub învinuirea de violare a legii presei. 

Vorbind despre "partidul polonez" din Geneva al lui Wr6· 
blewski, Marx se referă la grupul emigranţilor marxişti polonezi 
cu care Wr6blewski a întreţinut legături strinse la sfirşitul dece
niului al 8-lea, in timpul cit a stat la Geneva. - 41. 

39 Este vorba de scrisoarea lui Joffrin către redacţia lui "Proletalre" 
(vezi adnotarea 31). - 41. 

40 La începutul lui februarie 1882, la sfatul medicilor Marx a plecat 
pentru tratament la .Alger, unde a stat de la :W februarie pinll 
la 2 mai 1882. ln drum spre Alger, el s-a oprit la fiica lui cea 



470 .Adnotări 

mai mare, Jenny Longuet, la Argenteuil (suburbie a Parisului), 
unde a stat între 9 şi 16 februarie. - 42, 45, 270, 273, 281, 391. 

41 In legătură cu relaţiile lui Marx cu Hyn.dman vezi scrisoarea lui 
Marx către Hyndman din 2 iulie J.B81 {volumul de faţă, p. 202-
204). - 58. 

42 Aluzie ironică la manifestările de fidelitate şi devotament ale 
poeţilor germani reacţionari, Friedrich Bodenstedt, şi Friedrich 
Theodor Vischer, hegelian, autor al unei lucrări de estetică în 
patru volume. Atunci cînd ii compară cu Horaţiu şi Vergiliu, Marx 
are în vedere faptul că aceşti poeţi ai Romei antice au scris ode 
şi poeme închinate împăratului August (Caius Iulius Caesar Octa
vianus Augustus). - 58. 

43 Este vorba, pare-se, de una din vizitele făcute de Marx unchiului 
său Lion Philips, la Zalt-Bommel (Olanda). Marx a vizitat acest 
orWi la sfîrşitul lui august - începutul lui septembrie 1862, la 
21 decembrie LB'63 - J.9 februarie 1864 şi la 19 martie - 8 aprilie 
1865. - 61. 

44. Aluzie la exerciţiile poetice ale regelui bavarez Ludovic I, ale 
cărui poezii, ulterior date cu desăvirşire uitării, erau un model 
de poezie bombastică şi lipsită de conţinut. - 63. 

45 Părăsind, la sfatul medicului, Algerul la 2 mai 11882, Marx a plecat 
la Monte-Carlo, trecînd prin Marsilia şi prin Nisa. La Monte-Carlo 
a rămas aproape o lună, pînă la 3 iunie. - 64, 312, 391. 

46 Marx face aluzie la timpul petrecut de Engels pe coasta Mării Me
diterane, la Genua. Călătorind din Elveţia spre Anglia, la 5-6 oc
tombrie 1849 Engels s-a oprit la Genua, fiind nevoit să treacă prin 
Italia, intrucît guvernul francez i-a refuzat dreptul de a trece prin 
teritoriul francez. - 65. 

47 Secretarul general, nou numit, pentru problemele Irlandei, lordul 
Cavendish, şi locţiitorul său, Thomas Henry Burke, au fost asa
sinaţi la 6 mai 1882 în Phonix Park din Dublin de membri ai 
-Organizaţiei mic-burgheze teroriste „Neînfrînţii" din care făceau 
parte foşti fenieni. Marx şi Engels nu aprobau tactica teroristă 
anarhistă a epigonilor fenianismului (în legătură cu aceasta vezi 
scrisoarea lui Engels din volumul de faţă, p. 336). D upă părerea 
lor, aceste acte anarhiste nu influenţau schimbarea politicii colo� 
niale a Angliei faţă de Irlanda, ci doar aduceau jertfe inutile din 
rîndurile revoluţionarilor irlandezi şi dezorganizau mişcarea de 
eliberare naţională. 

La sfirşitul deceniului al 6-lea al secolului al XIX-iea prin
tre emigranţii irlandezi din America, iar ulterior chiar în Irlanda, 
a luat naştere o organizaţie secretă a fenienilor - Frăţia revo
luţionară (sau republicană) irlandeză, care lupta pentru inde
pendenţa Irlandei şi crearea unei republici irlandeze. Prin compo
ziţia lor socială fenienii, care reprezentau interesele ţărănimii 
irlandeze, aparţineau mai ales micii burghezii de la oraşe şi inte
lectualităţii democrate. Din cauza tacticii lor complotiste şi a 
greşelilor lor sectariste şi burgheze-naţionaliste, fenienii erau rupţi 
de păturile largi ale poporului irlandez şi nu-şi legau activitatea 
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de mişcarea general-democratică care se desfăşura in Anglia. In 
a doua j umătate a deceniului al 7-lea, activitatea organizaţiei a 
încetat cu timpul, după ce răscoala armată a fenienilor, din fe
bruarie-martie 1867, pregătită vreme îndelungată, a fost înfrîntă. 
Marx şi Engels, deşi au subliniat in repetate rîndurl laturile slabe 
ale mişcării fenienilor, au dat totuşi o înaltă apreciere caracteru
lui ei revoluţionar şi au căutat să o orienteze pe calea acţiunilor 
de masă şi a acţiunilor comune cu clasa muncitoare engleză. 

- 65, 336. 

48 Procesiunea de la Echternach (denumirea exactă : procesiunea săl
tăreaţă) - procesiune anuală organizată in evul mediu de sărbă
toarea rusaliilor în oraşul Echternach din Luxemburg. Participanţii 
la procesiune nu mergeau cu paşi obişnuiţi, ci executau mişcări 
complicate inainte şi inapoi. - 67. 

49 In piesele dramaturgului şi criticului german A. Miillner rolul 
hotărîtor îl avea fatalitatea, destinul hărăzit, chipurile, în mod 
ineluctabil omului. Inevitabilele atribute romantice ale aşa-numi
telor "tragedii ale destinului" erau zilele nefericite, prezicerile fu
neste, armele fatale etc. ; fabulaţia lor avea de obicei un sfîrşit 
tragic. - 68. 

50 Pe drumul de la Monte Carlo la Argenteuil, Marx s-a oprit pentru 
trei zile la Cannes între 3 şi 5 iunie 1882. - 71. 

51 Garibaldi a murit la 2 iunie 1 882 de catar bronhial. - 7 3. 

52 Aluzie glumeaţă la unele versete din Vechiul testament in care 
se spune că şarpele cu ţărînă se va hrăni (Biblia, Vechiul testa
ment, Facerea, întiia carte a lui Moise, cap. 3, versetul 14 şi 
Cartea profetului Isaia, cap. 65, versetul 25), precum şi la cartea 
lui Darwin "The formation of vegetable mould, through the action 
of worms ... " Ld., 1881. Potrivit concluziilor lui Darwin, viermii 
pămîntului, scormonind pămintul şi făcîndu-1 să treacă prin in
testinul lor, au o contribuţie esenţială la formarea humusului. - 73. 

53 Aluzie ironică la lucrarea lui A. Knigge "Ueber den Umgang mit 
Menschen". Hannover, 1804, în care autorul stabileşte normele de 
comportare ale i;>mului în relaţiile cu ceilalţi oameni. Lucrarea lui 
Knigge abundă în consideraţii superficiale şi banalităţi. - 7 3. 

54 Intre 6 i unie ş i  2C2 august Marx a locuit la fiica sa Jenny Longuet 
la Argenteuil. - 74, 391. 

55 Este vorba de scrisoarea adresată lui Engels de social-democratul 
german A. Hcpner, emigrat în S.U.A. 1n scrisoarea sa din 3 mal 
1882, Hepner cerea permisiunea de a tipări in S.U.A. lucrări ale 
lui Marx şi Engels (vezi răspunsul lui Engels către Hepner, în 
numele său şi al lui Marx, în volumul de faţă, p.  340-342). - î7. 

56 Engadin - staţiune montană din Elveţia (cantonul Graubiinden) 
cu izvoare curative, renumită prin clima ei deosebit de bună. - 82. 

57 Este vorba de evenimentele cu care s-a încheiat lupta de eliberare 
naţională dusă de poporul egiptean, in 1 879-1882, împotriva Je-
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fuir�i �olo?iale a ţării ?e că
_
tre capitaliştii englezi şi francezi, care 

institmsera controlul fmanc1ar asupra Egiptului. Mişcarea a fost 
provocată de introducerea in 1878 în guvernul egiptean (în cali
tate de miniştri) a reprezentanţilor Angliei şi Franţei, ca state 
creditoare. Lupta de eliberare naţională a fost condusă de repre
zentanţi ai intelectualităţii burgheze şi ai ofiţerimii progresiste, în 
frunte cu colonelul Arabi-paşa, sub lozinca „Egiptul pentru egip
teni". In urma răscoalei garnizoanei din Cairo, Khedivul (guver
natorul) Egiptului s-a văzut nevoit să introducă o constituţie în sep
tembrie 1881 ; in decembrie parlamentul egiptean şi-a deschis 
lucrările, în care rolul conducător l-a avut „Partidul naţional", 
înfiinţat in acelaşi an. Acest partid reprezenta blocul moşierilor 
liberali şi negustorilor, nemulţumiţi de p uterea capitalului străin, 
cu ofiţerii şi intelectualii animaţi de sentimente patriotice şi se 
baza pe sprijinul ţăranilor şi al micii burghezii. „Partidul naţional" 
îşi propunea ca ţel independenţa Egiptului şi instaurarea unui re
gim constituţional in ţară. In februarie 1882 în Egipt a luat fiinţă 

·un guvern naţional (Arabi ocupa postul de ministru de război), 
care a început să concedieze funcţionarii străini din slujbele ocu
pate în Egipt şi să p roiecteze reforme democratice. Dar, în vara 
anului 1882, provocind un conflict cu Egiptul, Anglia a pornit 
împotriva lui acţiuni militare care, cu toată curajoasa împotrivire 
a armatelor egiptene (conduse de Arabi) şi a maselor populare, 
s-au încheiat cu victoria agresorilor englezi. După ce, in septem
brie 1882, au pus stăpinire pe Cairo, ocupanţii englezi au trecut 
la reprimarea cu cruzime a participanţilor la mişcarea de eli
berare naţională. Egiptul a devenit o colonie engleză. 

Mitingurile publice de protest împotriva agresiunii săvîrşite 
· d e  Anglia in Egipt şi a bombardării Alexandriei, despre care 
vorbeşte Marx aici, au fost organizate de Federaţia centrului, for
mată din partizanii lui Guesde, la Paris (vezi adnotarea 243) la 
sfirşitul lui iulie 1882, cu participarea membrilor redacţiei lui 
„Le Citoyen" Henri Brissac, Jules Guesde şi Paul Lafargue. In 
rezoluţia guesdiştilor cu privire la Egipt erau felicitaţi Arabi-paşa 
şi „Partidul naţional", care s-au arătat demni de marea sarcină 
pe care şi-au asumat-o. - 83, 96, 97, 353 • 

..58 Marx se referă la convenţia celor patru puteri - Anglia, Rusia, 
Austria şi Prusia - încheiată la 15 iulie 1840 la Londra. Conven
ţia urmărea adoptarea de către aceste state a unor măsuri de 
sprijinire militară a sultanului turc in vederea soluţionării crizei 
egiptene din 1839-1841,  declanşată de concurenţa dintre state, în
deosebi dintre Anglia şi Franţa, pentru hegemonia in Egipt şi in 
Orientul Apropiat. Creşterea mişcării naţionale egiptene la înce
putul deceniului al 9-lea a determinat o înţelegere temporară între 
Anglia şi Franţa, care, iniţial intenţionau să dea un caracter ge
neral european proiectatei intervenţii împotriva Egiptului. Numai 
că în iulie 1882, în ajunul conflictului cu Egiptul provocat de 
Anglia părerile oamenilor politici din Franţa erau împărţite : pen
tru intervenţie se pronunţau fostul prim-ministru Gambetta şi 
Freycinet care a venit în locul lui în ianuarie 1882 (propunerea 
acestuia cu privire la acţiuni comune cu Anglia, cel puţin in zona 
canalului de Suez a fost respinsă la 29 iulie in Camera deputaţilor 
şi a atras după sine demisia cabinetului lui). Liderul radicalilor, 
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Clemenceau, partizan al unei politici revaruiarde faţă de Germania, 
se pronunţa împotriva intervenţiei, demonstrînd că aceasta n-ar 
face decît să agraveze contradicţiile anglo-franceze în avantajul 
Germaniei. - 83. 

59 Este vorba de articolul lui Mehring, inspirat de Carl Hirsch şi 
apărut în cotidianul burghez "" Weser-Zeitung" din 2 i ulie 181!2. 
Mehring, care pe atunci se îndepărtase din nou ele partidul mun
citoresc, după ce, la sfîrşitul deceniului al 7-lea, se apropiase de 
social-democraţie, a scris despre starea proastă a sănătăţii lui 
Marx şi şi-a exprimat părerea că e puţin p robabil ca Marx să 
termine „Capitalul" (în legătură cu atitudinea lui Marx şi Engels 
faţă de aceste atacuri ale lui Mehring, vezi volumul de faţă, p. 339). 
Mehring afirma că, după promulgarea legii excepţionale împo
triva socialiştilor, Marx nu ar mai fi avut d e-a face cu social
democraţia germană ; de asemenea, că Marx şi Engels nu ar mai 
fi avut nici o legătură cu "Sozialdemokrat", pe care Mehring îl 
numea organul de presă al bancherului Karl Hâchberg. Engels a 
recomandat redacţiei lui "Sozialdemokrat" să răspundă la arti
colul lui Mehring printr-o comunicare privind colaborarea lui 
Engels la ziar (vezi volumul de faţă, p.  339). Redacţia lui "So
zialdemokrat" a folosit indicaţiile lui Engels într-o notă vehe
mentă împotriva lui Mehring, p ublicată sub titlul „In eigener 
Sache" în nr. 31, din 27 i ulie 1882, al ziarului. - 84, 339, 345, 
364, 395. 

60 Nota pe care o citează Marx aici a apărut în ziarul "Le Temps'' 
din 6 august 1882. - 87. 

61 Engels a fost la odihnă în localitatea Great Yarmouth, pc coasta 
răsăriteană a Angliei, între 11 august şi 8 septembrie 1882. 

- 87, 341. 

62 La 2 august 18S2 P. Brousse, S. Deynaud, V. Marouck şi L. Mout
tet, impreună cu secretarul de redacţie Labusquiere, au părăsit 
redacţia ziarului "La Bataille". Motivul formal al rupturii lor 
cu redactorul ziarului, Lissagaray, a fost declaraţia lui Labusquiere 
că părăseşte postul de secretar responsabil de redacţie din pri
cină că Lissagaray i-ar îngrădi i niţiativa, i-ar controla acţiunile, 
precum şi articolele p ublicate în paginile ziarului de membrii 
menţionaţi mai sus ai redacţiei, prieteni ai lui Labusquiere. - 89. 

63 In drum spre Vevey (Elveţia), Marx impreună cu fiica sa, Laura 
Lafargue, s-a oprit la Lausanne, unde a stat din 23 pînă în 
27 august 1882. - 90. 

64 Marx se referă la şederea sa la Argenteuil de la 26 i ulie la 
16 august 1881 şi de la 9 la 16 februarie 18'82. - 90. 

65 La 2 august 1882, socialistul belgian Cesar De Paepe, pe atunci 
colaborator la revista „L'Europe", fiind gelos pe soţia sa, a în
cercat să-l împuşte, rănindu-l doar grav, pe Arthur Duverger, 
secretarul de redacţie al acestei reviste, cu care, timp de doi 
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ani, a fost bun prieten. La procesul care a avut loc la 3 noiem
brie, De Paepe a fost achitat. - 92. 

66 Cu privire la campania din Egipt, vezi adnotarea 57. - 93. 

67 Este vorba de cuvintarea rostită de Carl Wilhelm Siemens, pre
şedintele Asociaţiei britanice pentru sprijinirea dezvoltării ştiin
ţei, la 23 august 1882, la al 52-lea congres al asociaţiei, care a 
avut loc la Southampton. Această cuvintare a fost publicată in 
nr. 669 al revistei „Nature" din 24 august 1882. 

Asociaţia britanică pentru sprijinirea dezvoltării ştiinţei a fost 
înfiinţată in 1831 şi există şi astăzi în Anglia ; materialele adună
rilor ei anuale sint publicate sub formă de dări de seamă. 
- 94. 123. 

68 Engels a stat in Elveţia (la Geneva, Lausanne, Neuchâtel şi 
Berna) din a doua jumătate a lui octombrie 1848 pină la mijlocul 
lui ianuarie 1849 şi de la 12 iulie pină la începutul lui octombrie 
1849 ; în acest an el a vizitat Vevey (cantonul Vaud) unde a stat 
de la 24 iulie pină pe la 20 august. - 95, 357. 

69 Marx, împreună cu fiica sa Laura Lafargue, a stat la Vevey în 
Elveţia (cantonul Vaud) de la 27 august pină la 25 septembrie 
1882. - 95, 349, 362, 391. 

70 Este vorba de manifestările solemne care au avut loc la Roma 
'ii in întreaga !talie la 1 1  iunie 1882, pentru cinstirea memoriei 
lui Giuseppe Garibaldi, mort la 2 iunie 1832. -- 96. 

71 Cunoscutul natural ist şi om politic german Rudolf Virchow, care 
iniţial fusese adept al darvinismului, după Comuna din Paris, d in 
1871 a devenit un duşman inveterat al socialismului şi a atacat 
cu vehemenţă darvinismul. Aşa, de pildă, în 1877, a cerut să se 
interzică predarea în şcoli a darvinismului, afi:rmind că acesta 
este strins legat de mişcarea socialistă şi, de aceea, este primej
dios pentru orinduirea socială existentă. - 96. 

72 Este vorba de congresul internaţional care a avut loc la Berlin 
intre 13 iunie şi 13 i ulie 11878, sub pr�edinţia lui Bismarck, cu 
scopul revizuirii oficiale a tratatului de pace preliminar, încheiat 
intre Rusia şi Turcia la 3 martie (18 februarie) 1878 la San 
Stefano (lingă Constantinopol) la sfirşitul războiului ruso-româno
turc din 1877-1878. Acest tratat a marcat o consolidare a influ
enţei Rusiei în Balcani şi a provocat protestul vehement al An
gliei şi Austro-Ungariei, sprijinite neoficial de Germania. La 
congres au luat parte reprezentanţii Rusiei , Germaniei, Austro
Ungariei, Franţei, Marii Britanii, Italiei şi Turciei. Lucrările 
acestui congres s-au soldat cu încheierea tratatului de la Berlin, 
prin care clauzele tratatului de la San Stefano au fost radical 
modificate in detrimentul Rusiei şi al popoarelor din Peninsula 
Balcanică. Teritoriul Bulgariei autonome, prevăzut de tratatul de 
la San Stefano a fost redus la ceva mai p uţin de jwnătate ; din 
ţinuturile bulgare d e  la sud de Balcani a fost creată o p rovincie 
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autonomă "Rumelia orientală", - care rămînea sub stăpînirea 
sultanului ; teritoriul Muntenegrului a fost considerabil micşorat. 
'!'ratatul de la Berlin a confirmat unele prevederi ale tratatului 
de la San Stefano, şi anume : Rusia lua din nou în stăpînire par
tea de sud a Basarabiei în schimbul Dobrogei care a fost inclusă 
în România, se confirma independenţa României proclamată la 
9 mai 1877 şi recunoscută prin tratatul de la San Stefano şi se 
consfinţea în acelaşi timp ocuparea Bosniei şi Herţegovinei de 
către Austro-Ungaria. In ajunul congresului, Anglia a ocupat 
Ciprul. Ea a jucat un rol foarte important în ameninţările diplo
matice şi militare, sub presiunea cărora guvernul rus a fost ne
voit să admită revizuirea tratatului de la San Stefano de către 
un congres internaţional. - 98. 

73 Kabtlii - grup de triburi berbere din Algeria, care locuiesc in 
munţii Djurdjura, in ţinuturile muntoase din provincia Constan
tine şi pe platoul Aures. - 100. 

74 Inapoindu-se din Elveţia la Londra, Marx a stat de la 28 sep
tembrie şi pînă in primele zile din octombrie la fiica sa Jenny 
Longuet la Argenteuil ; în acest răstilnp el a fost de cîteva 
ori la Paris. - 103. 

75 Este vorba de şedinţele celor două congrese care au avut loc 
concomitent, în toamna anului 1882, cel al socialiştilor francezi 
- congresul posibiliştilor la Saint-Etienne şi congresul guesdiştilor 
(marxiştilor) la Roanne. 

La congresul ordinar al Partidului muncitoresc francez con
vocat la Saint-Etienne la 25 septembrie 1882, la care adepţii aripii 
de dreapta a p artidului (posibiliştii) şi-au asigurat majoritatea, 
prin tot felul de maşinaţiuni, s-a produs o sciziune. Deputaţii din 
partea grupurilor marxiste (guesdiştii) au părăsit congresul şi, 
la 26 septembrie, s-au întrunit la Roanne, unde s-au constituit 
ca al şaselea congres al Partidului muncitoresc francez. Rămaşi 
la congresul de la Saint-Etienne, posibiliştii au lichidat în formă 
şi în fond programul unic al partidului, elaborat cu participarea 
lui Marx şi adoptat în noiembrie 1880 la congresul de la Le 
Havre şi au lăsat diferitelor circumscripţii dreptul de a-şi ela
bora programe electorale proprii. E�unerea generală de motive 
aprobată de congresul de la Saint-Etienne a fost in mod funda
mental modificată ; după cum spunea Engels, "caracterul de clasă 
proletar al programului s-a rpierdut" (vezi volumul de faţă, p. 368.). 
Congresul a exclus din partid pe conducătorii şi activiştii de 
seamă ai părţii marxiste a partidului - Guesde, Lafargue, Mas
sard, Deville, Frejac şi Bazin - şi a stabilit o nouă denumire a 
partidului - Partidul muncitoresc al socialiştilor revoluţionari, 
cum s-a numit de aici înainte partidul posibiliştilor. 

Congresul marxist de la Roanne, care a avut loc la 26 sep
tembrie-I octombrie 1882, a confirmat fidelitatea sa faţă de pro
gramul marxist, aprobat în 1 8'80, declarindu-1 program unic şi 
obligatoriu pentru toate federaţiile şi grupurile partidului, a 
constatat trădarea principiilor partidului de către Comitetul na
ţional, i-a retras acestuia împuternicirile şi i-a exclus pe membrii 
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săi din rindurile partidului. După sciziune, Partidul muncitoresc 
francez (după congresul de la H.oanne şi-a păstrat această denu
mire) a ieşit învingător în lupta sa pentru un program marxist
revoluţionar. Deşi partidul a scăzut numeric, el s-a întărit din 
punct de vedere organizatoric. El se sprijinea pe muncitorii din 
marile centi·e industriale ale ţării şi pe unele grupe ale prole
tariatului din Paris, mai ales din marile uzine. Posibiliştii erau 
urmaţi de muncitorii Parisului meşteşugăresc, care se aflau încă 
'>Ub influenţa ideilor mic-burgheze, precum şi de grupurile (de 
l'OOperatori, sindicalişti, proudhonişti etc.) din sud (Marsilia) şi 
din vest (Bretania). - 105, 368, 377, 388, 407, 409. 

76 Marx dă aici în limba engleză începutul parafrazat al unei zi
cale, foarte populară în perioada de început a evului mediu în 
ţările europene : „The devil was sick, the devil a saint wotold 
be : the devil grew well, the devil a saint was he" („Cînd dra
cul era bolnav, dracul voia să fie un sfînt : cînd dracul s-a făcut 
!>ănătos, a fost al dracului de sfînt") ; in mai multe variante ale 
acestei zicale în locul cuvîntuluî „a saint" („un sfint") este cu
vîntul „a monk" („un călugăr"). - 106. 

77 Marx a stat în sudul Angliei la Ventnor (insula Wight) de la 
:JO octombrie 1882 pînă la 12 ianuarie 1883. - 106, 389, 390. 

78 Participanţii la răscoala din 1881 din Cuba (pe atunci colonie 
spaniolă) generalul Maceo şi doi ofiţeri, camarazi ai acestuia, 
arestaţi de guvernul spaniol, au evadat în august 1882 din în
chisoarea din Ca:lix şi au cerut azil politic pe teritoriul englez, 
in fortăreaţa Gibraltar. Ei au ajuns in fortăreaţă la 20 august, 
dar au fost arestaţi imediat şi predaţi poliţiei spaniole. Săvîrşind 
această evidentă trădare, autorităţile engleze au încălcat acordul 
anglo-spaniol în vigoare în acea vreme, potrivit căruia autori
tăţile engleze aveau dreptul să nu predea guvernului spaniol 
emigranţii politici. Acţiunile ilegale ale poliţiei şi magistraţilor 
din Gibraltar, care au dat ordin ca Maceo şi prietenii lui să fie 
extrădaţi, au fost date în vileag în şedinţele Camerei comunelor 
din 31 octombrie şi 7 noiembrie. La aceste şedinţe unii membri 
ai guvernului liberal al lui Gladstone (Ashley, Dilke şi alţii), jus
tificînd atitudinea autorităţilor din Gibraltar, au făcut tot posibi
lul pentru a scoate din cauză guvernul de la Londra, negînd 
participarea lui la această faptă ruşinoasă. - 106, 11 2. 

79 Este vorba, pare-se, de ieşirea redactorilor Brissac şi Bouis din 
redacţia lui „�galite" şi de oscilaţiile politice ale lui Picard, unul 

. dintre redactorii de la „�galite" şi „Citoyen". - 107. 

8'l La alegerile generale care au avut loc în Italia în octombrie 1882, 
socialistul italian .Andrea Costa a fost ales în parlament din par
tea oraşelor Imola şi Ravenna (în regiunea Emilia Romagna), fiind 
primul deputat socialist din Italia. 

Alegerile pentru parlamentul norvegian (Storting), la care 
republicanii au obţinut o victorie impresionantă, au avut loc intre 
1 9  şi 23 octombrie 1882. - 107, 444. 
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81 Este vorba de tratativele duse de redacţia lui „Egalite� cu Banca 
populară din Paris în legătură cu finanţarea editării cotidianului 
„Egalite", seria a 4-a (a apărut din octombrie pînă la 28 decem
brie 18'82) .  - 107, 1 12. 

82 Termenul de „atentatori" a căpătat o largă circulaţie în cercu
rile conservatoare din Europa în deceniile al 8-lea şi al 9-lea ale 
secelului al XIX-lea, fiind folosit cînd era vorba de revoluţio
m1ri-terorişti şi de persoane care pregăteau şi păstrau substanţe 
explozive. Reproducînd în nr. 19 din 11 noiembrie 1882 o tele
gramă din „The Standard" din 6 noiembrie, cotidianul „Egalit1;·· 
seria a 4-a se referea la tratativele cu privire la faptul că, cu puţin 
timp înainte, în Franţa, „atentatori i" (emigranţi politici ruşi) 
fuseseră supuşi unor represiuni politice. - 107. 

83 Este vorba, pare-se, de expunerea, apărută în „Proletaire", cu 
privire la darea de seamă a Comitetului naţional la congresul de 
la Saint-Etienne (vezi adnotarea 75). Darea de seafllă era aproape 
in întregime îndreptată împotriva lui Guesde, Lafargue şi a altor 
militanţi de seamă ai părţii revoluţionare a Partidului muncitoresc 
francez şi conţinea o selecţie tendenţioasă de extrase din unele 
scrisori ale lui Lafargue către Malon. - 1 07.  

84 I::ste vorba de prima lege elveţiană cu privire la reglementarea 
muncii în fabrici, adoptată de guvernul Elveţiei la 23 martie 1877 
�i intrată în vigoare de la 1 martie 1878, sub denumirea „Bundes
gesetz betreffend die Arbeit in den Fabriken" si de „Gewerbeord
nung, diP deutsche, in ihrer durch <las Innungsgesetz erlangten 
neuesten Gestalt mit den Einfilhrungsgezetzen filr Wilrttemberg, 
Baden, Bayern und Elsass-Lothringen, den Abanderungen und 
'Ergănzungen der Novellen und dem Gesctz ilber die eingeschrie
benen Hillfskassen vom 7. April 1876, nebst den Ausfilhrungs
Verordnungen des Bundesrathes'", promulgată în 1882. De aceste 
izvoare Marx avea nevoie pentru ediţia a treia în limba germană 
a volumului I al „Capitalului". - 1 08, 1 13,  374. 

85 La expoziţia electrotehnică de la Milnchen din 1882, fizicianul fran
cez Marcel Deprez a făcut o demonstraţie cu prima linie experi
mentală de transmitere a electricităţii realizată de el între Miesbach 
şi Milnchen. - 108. 

8fl Marcel Deprez şi-a publicat articolele cu privire la cercetările sale 
în domeniul electricităţii îndeosebi în revista „La Lumiere Electri
q ue" din 1881 şi 16'a2. Lucrările lui consacrate transmiterii energiei 
electrice la distanţă - „Transmiterea energiei electrice la mare 
dista�ţă'' şi „Despre distribuirea curentului electric" au fost pu
blicate în nr. 15 şi 16 ale revistei „Electricite" din 1881. - 109. 

87 Marx se referă la ştirea senzaţională, care a făcut înconjurul presei 
engleze, cu privire la participarea directorului general al Departa
mentului datoriei publice engleze, Rivers Wilson şi a lordului 
Sherbrooke în calitate de împuterniciţi şi giranţi ai companiei de 
căi ferate pe acţiuni din Texas, „Galveston and Eagle'". In urma 
interpelării unor membri ai parlamentului la şedinţa Camerei co-



munelor din 6 n oiembrie 1882 cu privire la incompatibilitatea par
ticipării unor inalţi funcţionari englezi, care au funcţii de stat de 
răspundere în domeniul finanţelor, in calitate de giranţi ai unor 
întreprinderi de speculă, Rivers Wilson şi Sherbrooke au renunţat 
la împuternicirile de giranţi. - 109, 116. 

88 Este vorba de extrădarea de către autorităţile engleze din Gibral
tar a unor participanţi la răscoala din Cuba (vezi adnotarea 78). 
- 109. 

89 Marx face aluzie aici la discutarea evenimentelor din Egipt (vezi 
adnotarea 57) in şedinţele Camerei comunelor din 6 şi 7 noiem
brie 1882. - 109. 

90 Articolul lui H. Oldenburg „Die Grundlage des wissenschaftlichen 
Sozialismus" a fost publicat în „Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft 
und Sozialpolitik". Hrsg. von dr. L. Richter. Jahrg. I. Zweite Hălfte. 
Zlirich, 1880, S. 1 - 13. - 109. 

91 Manifestul Consiliului naţional (creat, în opoziţie cu Comitetul 
naţional al posibiliştilor, prin hotărîrea Congresului de la Roanne 
al partidului, pe baza grupurilor de partid din Lyon cu sediul 
in oraşul Lyon) a fost publicat in nr. 47, seria a 3-a a săptămî
nalului „L'Egalite" din 5 noiembrie 1882, cu titlul „Parti ouvrier. 
Conseil national". - 1 12. 

92 Engels se referă la dezbaterile care au avut loc in Camera comu
nelor în legătură cu evenimentele din Egipt (vezi adnotarea 57) 
la 6, 7 şi 9 noiembrie 1882. - 1 12. 

93 Este vorba de primul din cele trei articole scrise de social-demo
cratul german, emigrantul Georg Vollmar, şi apărute în nr. 46, 
47 şi  49 ale publicaţiei „Sozialdemokrat" din 9, 16 şi 30 noiembrie 
188'2, sub titlul „Zur Spaltung der franzăsischen Arbeiterpartei", 
şi sub semnătura V. - 113, 1 18, 396, 409. 

94 Este vorba de acţionarea în j ud ecată a lui Guesde, Lafargue şi 
a altor militanţi de seamă ai Partidului muncitoresc francez pen
tru cuvîntările rostite de ei la Lyon, Roanne, Montlu�on, Bezenet, 
Saint-Chamond şi în alte oraşe, după congresul de la Roanne 
(vezi adnotarea 75). Guesde şi Bazin au fost citaţi in faţa jude
cătorului de instrucţie Edouard Piquand de la j udecătoria în primă 
instanţă a oraşului Montlu�on la 14 noiembrie, iar Lafargue la 
21 noiembrie, sub învinuirea de instigare la război civil, asasinate, 
j afuri şi incendieri ; dar acuzaţii au refuzat în mod public să se 
prezinte în faţa instanţei. La 12 decembrie Lafargue, care se afla 
la Paris, de la 7 octombrie, a fost arestat de poliţia din Paris. La 
sfirşitul lunii aprilie 1883, prin sentinţa curţii cu juri din oraşul 
Moulin, Lafargue, Guesde şi Dormoy au fost condamnaţi la şase 
luni închisoare şi la iplata unei amenzi. Guesde şi Lafargue şi-au 
ispăşit pedeapsa in închisoarea Sainte-Pelagie din Paris, începind 
de la 21 mai 1883. - 1 17, 401, 404, 431 .  

95  Studiul matematic a l  l u i  Samuel Moore, amintit aici, consta din 
cîteva pagini de observaţii făcute de el asupra metodei, elaborată 
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de Marx în mod independent, de fundamentare a calculului dife
renţial (în legătură cu aceasta vezi şi scrisoarea lui Engels către 
Marx din 18 august 1881, volumul de faţă, p. 26-28). Marx a răs
puns la observaţiile lui Moore în scrisoarea sa către Engels din 
�2 noiembrie 1882 (vezi volumul de faţă, p. 1 19-120). Marx şi-a 
început studiul în domeniul matematicii încă în deceniul al 7-lea ; 
de atunci, ani de-a rindul a studiat intens şi sistematic algebra, 
a făcut cercetări în domeniul analizei matematice, a studiat şi a 
conspectat tratate ale unor matematicieni de seamă, realizind un 
mare număr de însemnări în caiete speciale, iar in perioada cu
prinsă intre 1878 şi 1882 a scris un studiu istoric al calculului 
diferenţial. - 117, 1 18. 

96 Congresul de la Marsilia al treilea congres socialist al munci-
torilor francezi şi primul congres al Partidului muncitoresc francez 
s-a ţinut la Marsilia intre 20 şi 31 octombrie 1879. In lupta ascuţită 
care a izbucnit la congres intre marxişti (colectivişti) şi elementele 
mic-burgheze anarhiste şi proudhoniste din mişcarea muncitoreasca 
franceză, marxiştii, în frunte cu Jules Guesde, au ieşit învingători. 
Congresul a adoptat o serie de hotărîri de principiu : cu privire 
la naţionalizarea industriei şi a proprietăţii funciare, cu privire 
la luarea puterii politice de către muncitori, cu privire la crearea 
Partidului muncitoresc francez (denumit oficial „Federaţia parti
delor muncitoreşti socialiste din Franţa", dar, de fapt, pur şi simplu, 
Partidul Muncitoresc). Congresul a adoptat, de asemenea, statutul 
partidului şi a trasat sarcina de a se elabora programul partidului. 
Marx scria că „prima organizaţie a unui partid cu adevărat munci
toresc în Franţa datează de la Congresul de la Marsilia" (vezi 
volumul de faţă, p. 1 19). - 11 8, 1 1 9, 123, 396. 

97 Este vorba de scrisoarea deschisă trimisă de Lafargue judecătorului 
de instrucţie din oraşul Montluc;on, Edouard Piquand şi publi
cată în nr. 26 al lui „Egalite", seria a 4-a, din 18 noiembrie 1882, 
ca răspuns la citaţia emisă de acesta la 15 noiembrie prin care i 
se aducea la cunoştinţă să se prezinte la 21 noiembrie în faţa tri
bunalului. In scrisoarea amintită, Lafargue îl ironiza cu sarcasm 
pe Piquand şi anunţa refuzul de a se prezenta in faţa j ustiţiei 
(vezi şi adnotarea 94). - 1 18. 

98 Mai·x se referă la partidul posibiliştilor constituit la congresul de 
la Saint-Etienne din 1882, în fruntea căruia se aflau Malon şi 
Brousse (vezi adnotarea 75). - 1 1 9. 

99 Este vorba de recenzia lui Sheldon Amos la broşura lui J. Seymour 
Keay, „Spoiling the Egyptians" reeditată în 1882 la Londra şi 
publicată in „The Contemporary Review", vol. XLII, octombrie 
1882, sub titlul „Spoiling the Egyptians" ; revised version". Keay 
i-a răspuns lui Amos prin articolul „Spoiling the Egyptians". A 
rejoinder", publicat în „Contemporary Review", vol. XLII, no
iembrie 1882. - 120. 

100 Engels citează un fragment din ci:ţpitolele 1 1-28 ale lucrării lui 
Plutarh „Viaţa lui Marius" din culegerea „Die Geschichtschreiber 
der deutschen Vorzeit in deutscher Bearbeitung". Bd. I, Halfte I. 
Berlin, 1847, S. 61. - 121. 
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101 Mai jos Engels citează lucrarea lui Cezar „De bello Gallico", car
tea a IV-a, cap. 1. - 121. 

102 In legătură cu forţa comparativă a celor două partide formate 
în urma scindării Partidului muncitoresc francez la congresul de 
la Saint-Etienne, vezi scrisoarea lui Engels către Bernstein din 
28 noiembrie 1882 (volumul de faţă, p. 396-400), în care Engels a 
folosit datele luate din scrisoarea lui Lafargue din 24 noiem
brie 1882. 

Amintind de „istoria Maret-Godard",  Engels are în vedere cele 
două incidente petrecute intre publicistul anarhist Godard şi un 
grup de adepţi ai lui Guesde. La una dintre adunările care s-au 
ţinut la Batignolles (Zona Parisului), Godard a luat apărarea depu
tatului radical, anarhistul Henry Maret, învinuit de guesdişti că 
s-a lăsat corupt de o societate franceză de gaz. Neputind dez
minţi acuzaţia, care le fusese confirmată guesdiştilor de anarhistul 
Crie, membru al redacţiei ziarului „Bataille", Godard l-a provocat 
pe acesta din urmă la duel. Totodată, Godard a încercat să pro
voace o încăierare cu guesdiştii - membri ai redacţiei ziarului 
„Citoyen". In scrisoarea lui Bernstein către Engels, care nu s-a 
păstrat, acesta dezaprobă, pare-se, poziţia gucsdiştilor în povestea 
cu Godard. - 123, 381. 

103 Engels se referă aici, evident, la manuscrisul său „Dialectica na
turii", în special la capitolul acestui manuscris ,,Măsura mişcării. 
Lw;rul mecanic". 

„Dialectica naturii", una din lucrările fundamentale ale lui 
Engels (vezi K. Marx şi F. Engels.  Opere, vol. 20, Bucureşti, Edi
tura politică, 1964, p. 325-607, este rodul studiilor făcute de 
Engels în domeniul ştiinţelor naturii, de-a lungul mai multor ani. 
Materialele referitoare la această lucrare au fost scrise în perioada 
1873-18'86. In acest timp Engels a studiat o vastă literatură cu 
privire la cele mai importante probleme ale ştiinţelor naturii şi 
a scris 10 articole şi capitole mai mult sau mai puţin definitivate 
şi peste 170 de note şi fragmente. După moartea lui Marx, Engels 
consacrindu-se în întregime pregătirii pentru tipar a volumului 
al Il-lea şi al I I I-lea ale „Capitalului" şi conducerii mişcării mun
citoreşti internaţionale, s-a văzut nevoit să-şi întrerupă lucrul la 
„Dialectica naturii", care a rămas neterminată. In timpul vieţii 
lui Engels, materialele referitoare la această lucrare nu au fost 
publicate (amănunte cu privire la istoricul scrierii şi publicării 
acestei lucrări, vezi în K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 20, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 732-838). - 123, 124. 

104 Articolul lui Lafargue „Le Ministere enchante" a fost publicat în 
nr. 32 al lui „Egalite", seria a 4-a din 24 noiembrie 1882 ; in acest 
articol el critica vehement activitatea fostului ministru al finan
ţelor Leon Say. - 124, 405. 

105 In 1882, Marx a locuit la fiica sa Jenny Longuet la Argenteuil de 
la 6 iunie pină la 20 august şi de la 28 septembrie pină în pri
mele zile ale l ui octombrie. - 125. 

106 Engels se referă aici la scrisoarea p e  care i-a scris-o Bebel la 
14 noiembrie 1882 din închisoarea de l a  Leipzig, ca răspuns la 
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scrisoarea pe care Engels i-o trimisese acestuia la 28 octombrie 
1882 (vezi volumul de faţă, p. 376-378) .  -

Legea excepţională împotriva socialiştilor a fost introdusă de 
către guvernul lui Bismarck cu sprijinul majorităţii Reichstagului 
la 21 octombrie 1878 in vederea luptei împotriva mişcării socia
liste şi muncitoreşti. In virtutea acestei legi Partidul social-de
mocrat din Germania era declarat în afara legii ; au fost interzise 
toate organizaţiile partidului, organizaţiile muncitoreşti de masă, 
presa socialistă şi muncitorească, a fost confiscată literatura so
cialistă, iar social-democraţii au fost supuşi represiunilor. Dar 
partidul social-democrat a izbutit, cu sprijinul activ al lui Marx 
şi Engels, să învingă elementele oportuniste, ca şi tendinţele 
_ultrastingiste" din rîndurile sale, să îmbine în timpul cit a fost 
în vigoare legea excepţională, în mod j ust munca ilegală cu folo
sirea posibilităţilor legale ale luptei, să întărească şi să lărgească 
considerabil influenţa sa asupra maselor. Sub presiunea mişcării 
muncitoreşti de masă, legea excepţională a fost abrogată la 1 oc
tombrie 1890. Engels face o apreciere asupra acestei legi in ar
ticolul său .,Bismarck şi partidul muncitoresc german" (K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 297-300). - 125, 127, 131,  214, 233, 265, 279, 329, 331, 360, 376, 
384, 410, 420, 438. 

107 Cartea „Vom Entstehen und Untergange der Polnischen Konsti
tution vom 3-ten May H79.1" a apărut anonimă la Leipzig : autorii 
ei erau J. Potocki, H. Kollataj şi F. K. Dmochowski. - 136. 

108 Palatul de cristal - clădire construită din metal si sticlă pentru 
prima expoziţie universală industrial-comercială de

· 
la Londra din 

1851. - 136. 

109 Polemica in legătură cu teoria valorii formulată de Marx a fost 
deschisă în nr. 13 al ziarului „La Plebe" din g octombrie 1882. 
prin articolul lui P. Candelari .. La critica dell'economia radicale 
moderna". Candelari a mai publicat in acest ziar o serie de arti
cole cu caracter polemic ; printre acestea, în .,Plebe" nr. 14 din 
15 octombrie 1882, a apărut articolul său .,De Laveleye e Rodber
tus", care conţinea părerile lui Laveleye despre teoria valorii for
mulată de Marx. 

Articole ale lui Candelari au fost publicate şi în nr. 15, 16, 
17 şi 18 din .,Plebe" din 22, 29 octombrie şi 5,  12 noiembrie 1882. 
In nr. 17 a fost inserată şi scrisoarea adrec;ată de Carlo Cafiero 
redacţiei ziarului, sub titlul „Polemica". - 127. 

110 Este vorba de delegaţia trade-unionurilor engleze, condusă de 
George Shipton, redactorul ziarului trade-unionist „Labour Stan
dard", care a vizitat Franţa la sfîrşitul anului 1882. Delegaţia a 
întreprins această călătorie care a fost plătită de societatea pe 
acţiuni pentru construirea unui tunel pe sub Canalul Mînecii, cu 
scopul de a face agitaţie in favoarea construirii tunelului. 

Vizita acestei delegaţii la Paris a pus bazele unei strinse 
alianţe - caracteristică pentru politica „externă" a partidului 
posibilist francez - intre posibilişti şi trade-unionismul li
beral. - 128, 131. 
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111 Este vorba, pare-se, de numărul din „Proletaire" in care a fost 
publicat raportul Comitetului naţional la congresul de la Saint
Etienne (vezi adnotarea 83). - 129. 

112 Tlinghiţii (sau koloşii) - grup d e  triburi indiene din sud-estul 
Alaskăi, care alcătuiesc familia lingvistică koloşă. 

Fosta Anierică rusească numeşte Engels posesiunile Rusiei în 
America de Nord (Alaska) pe care, potrivit tratatului din 30 martie 
1867, guvernul ţarist le-a vindut S.U.A. pentru suma de 7 200 OOO 
de dolari (11 milioane de ruble la cursul d e  atunci). 

Engels se referă aici în glumă la amănunţitul „Conspect al 
cărţii lui Lewis H. Morgan, „Ancient society", făcut de K. Marx 
in 1880-1881 ; istoricul progresist american Morgan şi-a bazat 
studiul său cu privire la relaţiile din societatea primitivă pe 
cercetarea uniunilor d e  glnţl ale indienilor nord-americani, Inclusiv 
ale irochezilor. Conspectul, care conţine multe observaţii critice 
ale lui Marx, precum şi unele teze proprii ale sale, a fost publicat 
in „Arhiv Marksa i Enghelsa", vol. IX, 1 94 1 ,  p. 1-192. - 130. 

1 1 3  Unite printr-o temă comună, lucrările lui G. L. Maurer repre
zintă un studiu al structurilor agrare, orăşeneşti şi de stat din 
Germania medievală. Aceste lucrări sint : „Einleitung zur Geschichte 
der Mark-, Hof-. Dorf- und Stadt-Verfassung und der ăffent
lichen Gewalt". Milnchen , 1 854 ; „Geschichte der Markenverfassung 
ln Deutschland". Erlangen, 1856 ; „Geschichte der Fronhăfe, der 
Bauernhofe und der Hofverfassung in Deutschland". Bd. I-IV, 
Erlangen, 1662 ......... 1863 ; „Geschichte der Dorfverfassung in Deutsch
land". Bd . I-II Erlangen, 1865-1866 ; „Geschichte der Stădtever
fa!''3ung in Deutschland". Bd. I-IV, Erlangen, Hl'69-lB71. - 130, 
133, 408, 445. 

114 Engels are în vedere lucrul lui la „Dialectica naturii "  (vezi adno
tarea 103). - 131.  

115 Aceste rinduri adresate lui Marx sint adăugate de Engels la scri
!:;oarea pe care i-o trimisese Laura Lafargue la 12 decembrie 1882. 
Laura îl anunţa că Paul Lafargue fusese chiar atunci arestat de 
poliţia din Paris. Potrivit instrucţiunilor autorităţilor poliţieneşti, 
Lafargue urma să fie trimis în ora')ul Montlm;on pentru pronun
ţa!"ea sentinţei judecătoreşti. - 132. 

1 1 6  Războiul de treizeci de ani (1618-1648) - p rimul război cu ca
racter general european ; a izbucnit ca urmare a ascuţirii contra
dicţiilor dintre diferitele grupări de state europene şi a luat forma 
unei lupte intre protestanţi şi catolici. Războiul a început în Cehia 
printr-o răscoală împotriva jugului monarhiei habsburgice şi a 
ofensivei reacţiunii catolice. Statele europene care au intrat apoi 
în acest război au format două tabere. Papa, Habsburgii spanioli 
şi austrieci şi prinţii catolici din Germania, s-au unit sub steagul 
catolicismului şi au pornit lupta imipotriva ţărilor protestante : 
Cehia, Danemarca, Suedia, Republica olandeză şi o serie de state 
germane care adoptaseră Reforma. Ţările protestante erau spriji
nite de regii Franţei, rivali ai Habsburgilor. Germania a devenit 
arena principală a acestei lupte, obiectul jafului şi al pretenţiilor 
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anexioniste ale participanţilor la război. Războiul s-a încheiat în 
1 648 prin pacea Westfalică, care a consfinţit fărîmiţarea politică 
a Germaniei. - 135, 438. 

1 1 7  „Sachsenspiegel" - cod german din Evul mediu, care prezenta 
dreptul cutumiar local (saxon). - 135. 

1 1 3  Este vorba de articolul lui S. A. Podolinski „11 socialismo e l'unitâ 
delle forze fisiche" care a fost publicat pentru prima oară în 1 88 1  
în revista „La Plebe". Anna XIV, Nuova serie, nr. 3--4, p. 1 3-16 
şi 5-15 şi apoi reprodus în revista germană „Die Neue Zeit". 
Jg.  1, 1 883, SS, 413--424 şi 449--457 sub titlul „Menschliche Arbeit 
und Einhcit der Kraft". - 137.  

119 Marx se referă, evident, la evenimentele din 1 847. In nr.  25 al 
lui „Deutsche-Bri.isseler Zeitung", ziar legat de emigraţia democra
tică germană, a apărut la 28 martie 1847 un articol despre specula 
cu cereale, scris, pare-se, de un membru al Ligii comuniştilor, 
Ferdinand Wolff, al cărui frate era speculant de cereale. Ulterior 
Ferdinand Wolff i-a scris lui Engels că, revoltat de activitatea 
fratelui său, s-a certat cu acesta. - 145. 

12') Este vorba de vînzarea exemplarelor ediţiei a doua germane a 
volumului I al „Capitalului" lui Marx, apărut în 1872 la Hamburg 
în editura lui O. Meissner. - 145, 416. 

121 Polemica dintre Consiliul General şi radicalul burghez Ch. Brad
laugh a izbucnit în legătură cu faptul că acesta din urmă, într-o 
conferinţă ţinută la Londra la 1 1  decembrie 1871,  precum şi într-o 
scrisoare adresată ziarului „The Eastern Post", care a publicat-o 
în numărul din 16 decembrie şi în scrisorile publicate în ia
nuarie 1 872 în săptămînalul, editat chiar de el, „The National 
Reformer", a făcut afirmaţii calomnioase la adresa lui Marx. La 
şedinţa din 19 decembrie 1871 a Consiliului General Marx a sub
liniat legătura strînsă dintre atacurile 1 ui Bradlaugh şi campania 
de persecuţii împotriva Internaţionalei declanşată d e  cercurile gu
vernante şi de presa burgheză, şi care luase mari proporţii, în
deosebi după apariţia, în iunie 1871,  a adresei „Războiul civil din 
Franţa". Marx l-a demascat pe Bradlaugh într-o serie de decla
raţii, publicate în „Eastern Post" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 1 7, Bucureşti, Editura politică, 1 963, p. 503, 5 1 1 ,  5 1 2-
5 13) . - 149. 

122 Bradlaugh, care aderase la opoziţie şi publica în presă sub pseu
donimul „iconoclastul",  spera ca în 1874 să fie ales în Camera 
comunelor (din 1 547 şedinţele Camerei comunelor se ţineau in 
biserica St. Stephen din palatul Westminster). - 150. 

123 Această scrisoare a fost trimisă, probabil, de Marx librarului lon
donez, Georges Rivers. - 153. 

124 Este vorba, pare-se, de cartea : A.  Redgrave. „ The Factory and 
workshop act, 1 878, with introduction, copious notes, and an ela
borate index". Second edition. London, 1 879. Marx a folosit ra-
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poartele lui Redgrave cu privire la munca în fabrici pentru lucrul 
la volumul I al „Capitalului". - 153. 

125 Engels se referă la prima ediţie separată în limba germană a 
lucrării „Anti-Dlihring", apărută la Leipzig în 1878 (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, 
p. 205-206). - 154. 

126 Socialiştii de catedră - reprezentanţii unuia dintre curentele ideo
logice burgheze din ultimele trei decenii ale secolului trecut, în 
majoritate, profesori la universităţile germane ; socialiştii de ca
tedră propovăduiau de la catedrele universitare reformismul bur
ghez, prezentindu-1 drept socialism. Reprezentanţii socialismului de 
catedră (A. Wagner, G. Schmoller, L. Brentano, W. Sombart şi 
alţii) susţineau că statul este o instituţie situată deasupra claselor, 
că ţ! capabil să împace clasele duşmane şi să introducă treptat 
„socialismul'", fără a atinge interesele capitaliştilor. Programul so
cialismului de catedră se rezwna la organizarea asigurării mun
citurilor pentru caz de boală sau de accidente de muncă, la apli
l:drea unor măsuri în domeniul legislaţiei pentru reglementarea 
muncii în fabrici etc. şi avea ca scop abaterea muncitorilor de la 
lupta de clasă. - 154, 1 62, 412, 439. 

127 Engcls citează lucrarea sa „Schiţă a unei critici a economiei po
litice" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 1 ,  Bucureşti, Edi
tura politică, 1960, p. 544). - 155. 

128 Este vorba de introducerea stării de asediu de către autorităţile 
prusiene la Koln, la 26 septembrie 1848, în urma căreia „Neue 
Hheinische Zeitung" a fost suspendat pînă la 12 octombrie 1848. 

- 156. 

129 Această poezie a lui G. Weerth a fost publicată în ziarul „Sozial
demokrat" din 11 august 1881 .  Titlul „Ein Sozialistenfresser aus dem 
Jahre 1848" a fost dat prin analogie cu cunoscutul pamflet al 
lui L. Borne „Menzel der Franzosenfresser", Paris, 1837. - 157. 

130 „Să nu furi" este primul dintre cele două articole intitulate „Die 
zehn Gebote" („Cele zece porunci") , publicat în ziarul „Sozialde
mokrat" nr. 5 din 30 ianuarie 1881.  Cel de-al doilea articol a 
apărut în „Sozialdemokrat" la 13 februarie şi se referă la po
runcile a noua şi a zecea. Aşa cum reiese din observaţiile Ia 
primul articol, urma ca o seric de articole „să explice mai pe 
larg, cu exemple luate din viaţă, cele zece porunci", demascind 
astfel morala orînduirii capitaliste. 

Este vorba de articolul lui Eduard Bernstein „Ein Gedenktag", 
care a apărut sub pseudonimul Leo în „Sozialdemokrat" nr. 4 din 
23 ianuarie 1881. - 157. 

131 Pe plicul acestei scrisori adresa este scrisă de Eleanor Marx în 
limba franceză : N. Danielson, Esq., Societatea de credit reciproc, 
lingă Podul Kazan, casa Lcsnikov, Sankt-Petersburg, Rusia". - 157. 

132 Este vorba de publicaţiile conţinînd materialele oficiale ale dife
ritelor guverne pe care Marx le numeşte, prin analogie cu publi
caţiile parlamentului englez, Cărţile albastre (Blue Books). 
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Blue Books - denumirea generică dată publicaţiilor care cu
prind materiale ale parlamentului englez şi documente diplomati<�e 
ale Ministerului de externe. Blue Books, a căror denumire vine 
de la coperta lor albastră, au început să fie editate în Anglia 
incepînd din secolul al XVII-iea şi constituie principalul i zvor 
oficial ou privire la istoria economică şi diplomatică a acestei 
ţări. - 157. 

133 Este vorba d e  discursul rostit de Clemenceau la 29 octombrie 188'() 
la Marsilia, în care expunea programul unor reforme democratice 
�i sociale, ca : înlocuirea impozitelor indirecte printr-un impozit 
progresiv asupra veniturilor şi asupra succesiunii ; desfiinţarea 
cărţilor de muncă ; participarea muncitorilor la reglementarea rin
duielilor interne din fabrici ; conducerea clasei muncitoare de către 
muncitori ; interzicerea muncii copiilor sub o anumită virstă, re
ducPrea zilei de muncă etc. Unele puncte din acest program au 
fost preluate de Clemenceau din programul Partidului muncitoresc 
francez (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 19, Bucureşti, Edi
tura politică, 1964, p. 592-593). 

Cuvîntarea 1 ui Clemenceau reflecta încercările radicalilor bur
ghezi de a acumula capital politic cochetînd cu muncitorii. - 158. 

13-l Marx se referă la manuscrisul articolului lui 0. Lafargue „Dvijenie 
pozemelnoi sobstvennosti vo Franţii". Articolul, tradus în limba 
rusă, a apărut în revista lunară „Ustoi" nr. 3-4 şi 6 din 1882. - 158. 

135 Este vorba de lucrarea lui Danielson „Ocerki naşego porefor
mennogo obscestvennogo hoziaistva) publicată sub pseudonimul 
Nikolai-on in revista „Slovo" (octombrie 1880).  

Menţionînd mai departe că ar dori să cunoască polemica lui 
Danielson cu „Slovo", Marx se referea la promisiunea revistei 
,.Slovo" de a reveni asupra temei acestui articol în unul d in urmă
toarele numere... ale revistei" („Slovo", octombrie 1880, p. 142, 
nota redacţiei la articolul lui Danielson). ln următoarele numere 
nu s-a mai amintit însă nimic despre articolul lui Danielsou. - 158. 

136 Cartt•a lui E. R. Lankester „Degeneration". A chapter in darwi
nism". Londra 1 880, a apărut în trad ucere rusă la Petersburg 
în 1883. - 161.  

137 Este vorba de lucrarea lui F. D. Nieuwenhuis „Karl Marx". Kapi
taal en Arbeid". Haga, 1881, care reprezintă o scurtă expunere 
populai:ă in limba olandeză a volumului I al „Capitalului" lui 
Marx. Ediţia a doua a lucrării lui Nieuwenhuis a apărut în 1889. 
- 162. 

138 „Mannen van beteekenis in onze dagen" - serie de cărţi apărute 
în 1 870-181!2 la Haarlem. In volsmul al zecelea al seriei, editat 
de N. C. Balsem. a fost publicată biografia lui Marx, scrisă de 
A. Kerdijk. - 162. 

139 Polemica lui Marx cu Brentano a fost provocată de apariţia in 
revista �Concordia" nr. 10 din 7 martie 1 872 a unui articol calom
nios scris de economistul burghez german L. BrentaPO. Recurgînd 
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la anonimat, Brentano încerca să-l d iscred iteze pe Marx ca om 
de ştiinţă în care scop l-a învinuit de incorectitudine ştiinţifică şi 
de falsificare a materialelor folosite. După publicarea răspunsului 
lui Marx în ziarul „ Volksstaat" din 1 iunie 1872 (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 18, Bucureşti, iEditura politică, 196-1, 
p. 90-94), „Concordia" nr. 27 din 4 iulie a publicat un al doilea 
articol anonim al lui Brentano, la care Marx a răspuns din nou 
în „ Volksstaat" nr. 63 din 7 august 1872 (vezi op. cit., p. 110-1 18). 
D1.11pă moartea lui Marx, campania de calomnii iniţiată de Brentano 
a fost continuată de economistul burghez englez Taylor, pe care 
Engels l-a demascat ln iunie 1890, în prefaţa la ediţia a patra 
germană a volumului I al „Capitalului", iar în 1891 in broşura 
„Brentano contra Marx". (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, Val. 22, 
Bucureşti, Editura politică, 1965, p. 93-179). Engels a inclus în 
această broşură la capitolul „Documente", cele două scrisori tri
mise de Marx redacţiei ziarului „ Volksstaat". - 163. 

140 In scrisoarea d in 6 ianuarie 1881, F. D. Nieuwenhuis îi comunica 
lui Marx că social-democraţii olandezi intenţionează să d ezbată Ia 
congresul socialist internaţional, care urma să aibă loc la Zlirich, 
problema măsurilor legislative pe care socialiştii trebuie să le 
adopte cu precădere î n  domeniile politic şi economic în cazul ve
nirii lor la p utere, pentru a asigura triumful socialismului. Ne
primind aprobarea consiliului cantonal d in Zlirich, congresul s-a 
ţinut la Chur. 

Convocat din iniţiativa socialiştilor belgieni, congresul socia
lii:t internaţional a avut loc la Chur (Elveţia) între 2 şi 12 octom
brie 18Sl. La congres a u  participat delegaţi din partea partidelor 
socialiste din 12 ţări. Pe ordinea de zi a congresului a fost înscrisă 
problema creării unei noi Internaţionale, în privinţa căreia rezo
luţia a fost însă negativă, întrucît perioada formării partidelor 
socialiste naţionale încă nu se încheiase. Congresul a adoptat ho
tărirea ca viitorul congres internaţional să se ţină la Paris. 
- 163, 232. 

141 Faptul că p ublicistul şi istoricul mic-burghez francez A. Regnard 
s-a adresat, în legătură cu articolele sale privind istoria Irlandei 
(articolele lui Regnard nu s-au găsit), fiicei lui Marx, Jenny Lon
guet, se explică prin aceea că ea devenise cunoscută în urma pu
blicării în ziarul francez „La MarseiUaise", a unor a rticole în care 
demasca politica dusă de colonialiştii englezi în Irlanda (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, val. 16, Bucureşti, Editura politică, 
1963, p. 629-656). Sfirşitul scrisorii de faţă nu s-a păstrat. - 165. 

142 Covenanţii scoţieni - partizanii Covenantului, pact religios în
fiinţat în 1638 în Scoţia, după răscoala victorioasă din 1637 în
dreptată împotriva guvernării absolutiste a lui Carol I. Sub stea
gul apărării religiei presbiteriene (calviniste) partizanii Covenan
tului au dus lupta pentru autonomia naţională a Scoţiei, împo
triva încercărilor de a introduce în ţară rînduielile absolutiste. 
Războiul covenanţilor scoţieni împotriva lui Carol I a grăbit înce
putul revoluţiei burgheze din Anglia. - 165. 

143 J. U. Pendergast. - „ The Cromwelliam isettlement of Ireland". 
Londra, 1 865, p.  7. - 166. 
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144 ,Aventurierii" („Adventurers") - poreclă dată in secolele XVI
XVII reprezentanţilor burgheziei comerciale şi financiare engleze, 
participanţilor la companiile coloniale şi comerciale, speculanţilor, 
bancherilor care subvenţionau intreprinderile coloniale şi de alt 
fel riscante, dar promiţătoare de ciştiguri mari. Numele a fost dat 
după compania COJI\ercială engleză „Merchant-Adventurers". - 166. 

1-!5 Codul penal (Penal Code sau Penal Laws) - legi promulgate de 
colonialiştii englezi la sfirşitul secolului al XVII-lea şi îndeosebi 
în prima j umătate a secolului al XVIII-lea pentru Irlanda sub 
pretextul luptei împotriva comploturilor catolice şi a duşmanilor 
religiei anglicane. Aceste legi lipseau de fapt pe irlandezii băşti
naşi, în majoritatea lor catolici, de orice drepturi cetăţeneşti şi 
politice. Limitînd dreptul irlandezilor catolici de succesiune, de 
dobîndire şi de înstrăinare a proprietăţii şi introducînd pe scară 
largă în practică confiscarea averii pentru cele mai mici contra
venţii, aceste legi erau un instrument de expropriere a proprie
tarilor irlanjezi, care mai deţineau incă pămînt. Codul penal sta
bilea condiţii grele de arendare pentru ţăranii catolici, contri
buind la împilarea lor de către landlorzii englezi şi intermediarii 
agricoli. Acest cod urmărea, de asemenea, desfiinţarea tradiţiilor 
naţionale irlandeze : interzicea şcolile naţionale irlandeze, preve
dea pedepse aspre pentru învăţători, pentru preoţii catolici irlan
dezi etc. Abia la sfîrşitul secolului al XVIII-lea, ca urmare a avîn
iului mişcării de eliberare naţională din Irlanda, au fost abrogate 
o mare parte din legile represive. - 167.  

146 Este vorba de subvenţionarea colegiului catolic irlandez, înfiinţat 
în 1795 în oraşul Maynooth, de către guvernul Pitt cu scopul de 
a atrage de partea sa clerul catolic şi virfurile burgheziei irlan
de.ce ; colegiul a constituit unul dintre mijloacele de a provoca o 
sciziune în rîndurile mişcării de eliberare naţională a Irlan
dei. - 167. 

147 Este vorba de Uniunea anglo-irlandeză care a intrat in vigoare 
la 1 ianuarie 1801 şi care a răpit Irlandei ultimele urme de auto
nomie parlamentară (parlamentul irlandez a fost desfiinţat ; de
putaţilor irlan:lezi li se ceda un anumit număr de locuri în par
lamentul englez, unde erau in permanenţă în minoritate). Uniunea 
a consolidat bazele dominaţiei coloniale a Angliei în Irlanda. 
1 67, 334. 

148 Este vorba de sistemul şcolar introdus în Irlanda in 1831 · de 
către secretarul general pentru Irlanda, din acea vreme, Stanley 
(lordul Derby). ln Irlanda s-au înfiinţat şcoli unice pentru catolici 
şi protestanţi, cu predarea separată a disciplinelor religioase res
pective. - 167. 

149 Scrisoarea lui Marx către Vera Zasulici datată 8 martie 1881 re
prezintă răspunsul la o scrisoare a acesteia din urmă datată 16 fe
bruarie 16'31. In numele tovarăşilor ei, care ulterior au făcut parte 
din grupul „Eliberarea muncii", Zasulici s-a adresat lui Marx cu 
rugămintea de a-şi expune punctul de vedere în legătură cu pers
pectivele dezvoltării istorice a Rusiei şi in special in legătură 
cu soarta obştii ţărăneşti în Rusia. 
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Pregătind răspunsul la această scrisoare, Marx a întocmit patru 
ciorne, care în totalitatea lor reprezintă o sinteză generalizatoare, 
extrem de bogată în conţinut, asupra obştii ţărăneşti din Rusia 
şi asupra formei colective a producţiei agricole. Ciornele scrisorii 
către Zasulici (cu excepţia ultimei ciorne, a patra, care coincide 
aproape în întregime cu scrisoarea), precum şi scrisoarea propriu
zisă au fost publicate în K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, 
Bucureşti, Editura politică, 1964, p.  256-257, 416-437 - 168. 

150 Este vorba de Comitetul executiv al organizaţiei „Narodnaia volea". 
„Narodnaia volea" - organizaţie secretă a narodnicilor tero

rişti înfiinţată în august 1879 în urma scizirmii organizaţiei na
rodnicilor revoluţionari „Zemlea i volea". - 1 68, 181. 

151 In legătură cu acest pasaj şi cele ce urmează, vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1 9()6, p.  î2U, 
721, 722 şi 765. Deosebirile dintre aceste citate şi textul din volumul 
23 se explică prin faptul că Marx citează volumul I al „Capita
lului" după ediţia franceză din 1875, iar volumul 23 din Opere 
este tradus după ediţia a 4-a germană din 1890. - 168, 181.  

132 Este vorba de Asociaţia culturală comunistă a muncitorilor ger
mani de la Londra, care a fost înfiinţată in februarie 1840 de 
K. Schapper, J. Moll şi alţi militanţi ai Ligii celor drepţi. După 
organizarea Ligii comuniştilor, rolul conducător în Asociaţie le-a 
revenit comunităţilor locale ale Ligii comuniştilor. In anii 1847 
şi 1849-11850, Marx şi Engels au participat intens la activitatea 
Asociaţiei. La 17 septembrie 1850, Marx, Engels şi o serie de adepţi 
ai lor au părăsit Asociaţia din cauză că in lupta din cadrul Co
mitetului Central al Ligii comrmiştilor condusă de Marx şi Engels 

şi minoritatea sectaristă - aventuristă (fracţiunea Willich-&happer) 
Asociaţia s-a situat în cea mai mare parte de partea minorităţii. 
Spre sfîrşitul deceniului al 6-lea Marx şi Engels au luat din nou 
parte la activitatea Asociaţiei culturale. Asociaţia a continuat să 
funcţioneze pînă în 1918, cind a fost interzisă de guvernul en
glez. - 110, 311,  363, 382. 

153 Engels i-a trimis lui Eduard Bernstein material pentru tratarea 
poruncii a şasea („Să nu fii desfrinat") în seria de articole „Die 
zeim Gebote". In scrisoarea din 6 februarie 188"1 Bernstein îi î mpăr• 
tăşise lui Engels rezervele sale in legătură cu această problematică 
şi rugase să i se trimisă material. - 111.  

154 Este vorba de articolul lui  K. Kautsky „Der Staatssozialismus und 
die Sozialdemokratie", publicat sub pseudonimul Symmachos în 
„Der Sozialdemokrat" nr. 10 din 6 martie 1881. - 111 . 

15j Mai departe, Engeli; critică concepţiile expuse de Schaffle în car
tea apărută anonim la Gotha în 1875, „Die Quintessenz des So
zialismus". - 112. 

156 Seehandlung - societate de comerţ şi de credit, fondată in 1772 
în Prusia ; această societate care se bucura de o serie de p rivilegii 
importante acordate de stat, aproba guvernului credite mari, în-
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deplinind, de fapt, rolul de bancher şi de misit al statului. In 1904 
a fost în mod oficial transformată în bancă de stat a Prusiei. 
- 172. 

157 Aluzie la şovăielile din rîndurile cOIIlducătorilor Partidului so
cial-democrat din Germania în probleme de tactică, după promul
garea legii excepţionale împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 106). 
Aceste şovăieli şi-au găsit reflectarea, în special, în cuvîntarea 
rostită de Liebknecht in Reichstag, la 17 martie 1879, in legătură 
cu introducerea aşa-numitei "mici stări de asediu" la Berlin şi în 
împrejurimi, şi în cea rostită în Landtagul saxon, la 17 februa
rie 188'0, cu prilejul alegerilor în prima circumscripţie electorală 
a oraşului Chemnitz. In cuvîntarea rostită in Reichstag la 17 mar
tie 1879, Liebknecht a declarat că partidul social-democrat ca par
tid al reformelor, în sensul strict al cuvîntului va respecta legea 
excepţională împotriva socialiştilor şi a respins ca pe o "absurdi
tate" revoluţia violentă. In discursul ţinut în Landtag, la 17 fe
bruarie 1880, el a spus că, întrucît partidul social-democrat din 
Germania participă la alegerile pentru organele legislative, el nu 
este un partid al revoluţiei. - 173. 

158 Din însărcinarea Partidului muncitoresc socialist din Germania 
şi conform hotărîrii Congresului de la Wyden, care a avut loc 
intre 20 şi 23 august 1880 F. Fritsche şi L. Viereck au făcut o 
călătorie în Statele Unite ale Americii în februarie-mai 18'81. Că
lătoria a fost întreprinsă in scopuri agitatorice şi pentru organizarea 
unei colecte de bani destinate nevoilor partidului. Deşi mitingurile 
organizate de ei în S.U.A. au avut un mare succes şi deşi în fo
losul partidului s-au strîns 1 300 de mărci, Engels considera că, 
prin această călătorie "ei au coborît poziţia partidului la un nivel 
vulgar-democrtic şi virtuos-filistin", ceea ce nu poate fi compensat 
prin "nici o sumă de bani americani" şi a apreciat călătoria lor 
în America drept o greşeală (vezi Marx-Engels Werke, Band 
36, Dietz Verlag - Berlin, 1967. S. 86-88). - 173, 198, 436. 

159 Este vorba, pare-se, de rezoluţia adoptată la propunerea lui Gla.d
stone, de Camera comunelor la 3 februarie 1881, prin care se in
troduceau noi norme de procedură în parlamentul englez. In legă
tură cu tactica obstrucţiei folosită de opoziţia irlandeză în Camera 
comunelor, care făcea cu neputinţă votarea în parlament a bill
ului cu privire la introducerea legilor excepţionale în Irlanda (vezi 
adnotarea 160), Gladstone a propus o rezoluţie cu privire la drep
tul speakerului de a întrerupe cuvîntarea oratorului în orice mo
ment şi de a-l evacua din sala de şedinţe. - 173, 183. 

160 Legile excepţionale (coercion bills) au fost adoptate de parlamen
tul englez de cîteva ori în decursul secolului al XIX-lea, în scopul 
înăbuşirii mişcării revoluţionare şi de eliberare ;naţională din 
Irlanda ; printre altele, la începutul anului 1881, în Camera comu
nelor au fost adoptate două bill-uri cu privire la introc!ucerea le
gilor excepţionale în Irlanda. In virtutea acestor legi, pe teritoriul 
Irlandei era introdusă starea de asediu, iar autorităţilor engleze- 1l 
se acordau împuterniciri extraordinare. - 173, 182. 
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161 Bill-ul agrar din 1 881 a fost discutat în parlament încă de la 
sfîrşitul anului 1880, dar abia la �2 august 1881 a devenit lege 
(vezi ,adnotarea 18). - 173, 1 83, 185. 

162 Nota cu privire la mitingul care a avut loc la Boston la 7 martie 
188 1, a fost publicată în nr. 13 şi 1'6 din 27 martie şi 17 aprilie 
1881 ale ziarului "Sozialdemokrat". - 1 73. 

163 Reprezentanţi ai emigraţiei democrate germane, printre care unii 
membri ai societăţilor de gimnastică germane, au luat parte activă 
la războiul civil din S.U.A. din 1861-1865 de partea Uniunii nord
americane. Un exemplu în acest sens îl constituie cazul petrecut 
lingă oraşul St. Louis în 1861, cind un mare număr de emigranţi 
germani care locuiau prin apropiere, s-au alăturat armatei celor 
din Nord şi au înfrînt trupele guvernatorului Jackson care voia 
să predea oraşul St. Louis proprietarilor de sclavi sudişti. 

.Societăţile de gimnastică germane au existat în diferite oraşe 
ale Statelor Unite ale Americii şi reprezentau una dintre formele 
de organizare ale emigraţiei germane democrate şi muncitoreşti 
după înfr'ingerea revoluţiei din 1848-1849 din Germania. La 5 oc
tombrie 1850, la congresul de la Philadelphia, aceste societăţi s-au 
unit şi au format Societatea socialistă de gimnastică ; la începutul 
existenţei sale aceasta a întreţinut legături cu mişcarea munci
toreasca germană din America. - 176. 

164 Este vorba de asasinarea, la 1 (1'3) martie 188"1 , a ţarului Alexan
dru al 11-lea, potrivit sentinţei Comitetului Executiv al organizaţiei 
.,Narodnaia Valea". In legătură cu „Narodnaia Voleak, vezi adno
tarea 150. - l i 6. 

165 Este vorba de articolul prilejuit lui Mast de asasinarea lui Alexandru 
al II-lea şi apărut sub titlul „Endlich !"  in publicaţia „Freiheit" 
nr. 12 din 19 martie 188 1. La 30 martie Most a fost arestat la 
Londra, iar la 4 mai a fost deferit j ustiţiei ; in iunie a fost condam
nat la un an şi jumătate muncă silnică pentru delictul de a fi 
apărat o crimă politică într-o publicaţie care apare într-o limbă 
străină. - 1 76, 1 78, 1 79. 

166 Este vorba de discutarea la 30 şi 31 martie 1881 în Reichstagul 
german a raportului prezentat de senatul din Hamburg şi de gu
vernul prusian, cu privire la introducerea "micii stări de asediu" 
la Berlin şi la Hamburg....Altona în octombrie 1880. 

„Starea de asediu" sau „mica stare de asediu" desemnau mă
surile prevăzute in paragraful 28 al legii excepţionale împotriva 
socialiştilor (vezi adnotarea 1D6). Prin aceste măsuri guvernele 
statelor Confederaţiei au introdus în diferite districte şi localităţi 
starea de asediu pe termen de un an. In timpul stării de asediu 
întrunirile se puteau ţine numai cu autorizaţia poliţiei, difuzarea 
tipăriturilor în locuri publice era interzisă, persoanele considerate 
suspecte din punct de vedere politic erau expulzate din localitatea 
respectivă, dreptul de a poseda, de a purta, de a importa şi de 
a vinde arme era suspendat sau îngrădit. - 1 78. 

1 67 Ziaristul, scriitorul şi politicianul francez A. Rochefort, care după 
infrîngerea Comunei fusese exilat din Franţa, in 1874 se afla la Ge-
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neva unde a stabilit legături cu emigranţii politici ruşi. Comitetul 
executiv al organizaţiei „Narodnaia Volea" i-a trimis lui Rochefort 
o scrisoare in care-l ruga să-l ajute pe L. N. Hartman, reprezen
tant al Comitetului, in organizarea propagandei împotriva guver
nului ţarist. Dar, la 26 martie 188J., in „Freiheit" a apărut ştirea 
că, la o întrunire p ublică, emigranţii politici ruşi din Geneva au 
declarat că tăgăduiesc orice relaţii cu Rochefort şi că nu i-au fur
nizat niciodată informaţii. - 1 80. 

168 Este vorba de procesul narodovoliştilor (vezi adnotarea 150), 
A. I. Jeleabov, S. L. Perovskaia, N. I. Risakov, T. M. Mihailov, 
N. I. Kibalcici şi G. M. Ghelfman, care participaseră l!i asasinarea 
ţarului Alexandru al II-lea la 1 (13) martie 1881. Procesul a avut 
loc intre 26-29 martie (7-10 aprilie) 1881. La 29 martie 188'1 s-a 
dat sentinţa, prin care toţi participanţii la atentat, cu excepţia 
acuzatei Ghelfman, au fost condamnaţi la moarte prin spinzurare. 
La 3 (15) aprilie 1881 sentinţa a fost executată. G. M. Ghelfman 
care, fiind însărcinată a beneficiat de o amînare, a fost con
damnată la muncă silnică pe viaţă şi a murit la 2 februarie 1882. 
- 1 8 1 .  

169 Cutremurul de pămînt din insula Chios a avut loc la  3-11 apri
lie 1881. In acest cutremur au pierit rpeste 3 OOO de oameni, iar mai 
bine de 1 OOO au fost răniţi ; oraşul Chios şi satele din împrejurimi 
au fost aproape în întregime distruse. - 1 8 1 .  

170 Legea cu p rivire la port-armă (Anns Act) considera că oricine 
purta arma fară autorizaţie viola liniştea publică şi era pasibil 
de pedeapsă. La 18 martie 1881 această lege a fost adoptată de 
parlamentul englez pentru Irlanda, iar la 6 aprilie a fost emis 
un decret prin care se cerea tuturor persoanelor care nu posedau 
o autorizaţie specială să predea armele pînă la data de 15 aprilie 
la circumscripţiile de poliţie cele mai apropiate şi in care erau 
enumerate comitatele şi oraşele unde, incepind de la 7 aprilie, 
Vinzarea liberă a armelor era interzisă. - 182. 

171 Liga agrară naţională irlandeză (Land League) - organizaţie de 
masă, înfiinţată in 1879 de democratul mic-burghez Michael Devitt. 
Liga agrară care reunea păturile largi ale ţărănimii irlandeze şi 
ale sărăcimii de la oraşe şi se bucura de sprijinul elementelor 
progresiste ale burgheziei irlandeze, reflecta in revendicările ei 
agrare p rotestul spontan al maselor populare irlandeze împotriva 
jugului landlorzilor şi a asupririi naţionale. Dar, o parte din li
derii Ligii agrare (Parnell etc.) se situau pe o poziţie i nconsecventă, 
şovăielnică, căutau să reducă activitatea Ligii agrare numai la 
lupta pentru home-rule, adică pentru autoadministrarea limitată 
a Irlandei in cadrul Imperiului britanic, nu acţionau in vederea 
lichidării landlordismului englez, lichidare asupra căreia insistau 
democraiii revoluţionari. ln 1881 Liga agrară a fost interzisă de 
către guvernul englez, dar in fapt şi-a continuat activitatea pină 
la sfirşitul deceniului al 9-lea. - 183, 334. 

172 Engels se referă la darea de seamă stenografiată a dezbaterilor 
din Reichstag in care erau inserate discursurile lui Auer si Bebel 
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în legătură cu „mica stare de asediu" de la Berlin şi Hamburg şi 
di!.cursul lui Bebel în legătură cu proiectul de lege cu privire la 
asigurarea muncitorilor în caz de accidente (vezi adnotările 166 
şi 176). - 184. 

173 Engels !.e referă probabil la cuvin tarea 1 ui W. Liebknecht (vezi 
adnotarea 157). - 184, 273. 

174 La mijlocul lunii noiembrie 1880 W. Liebknecht a fost condamnat 
la şase luni detenţie, în închisoarea din Leipzig, •pentru cuvîntarea 
rostită la adunarea de la Chemnitz. - 184. 

175 Este vorba, evident, de „Offences against the Person Act" adoptată 
de parlamentul englez în 1861 (în legătură cu condamnarea lui 
Most, vezi adnotarea 165). - 1 85. 

176 ln legătură cu „starea de asediu", vezi adnotarea 166. 
Engels se referă aici la cuvintarea lui Bebel în legătură cu 

introducerea „micii stări de asediu" la Berlin şi Hamburg-Altona 
în octombrie 1880 şi la cea în legătură cu proiectul de lege cu 
privire la asigurarea muncitorilor în caz de accidente, rostite de 
el la 31 martie şi 4 aprilie 1881. Vezi ,,Stenographische Berichte 
uber die Verhandlungen des Reichstags". 4. Legislaturperiode. 
IV. Session 1881. Bd. I,  Berlin, 1881, S. 1652-661 U. S. 744-756. 
Cuvintările lui Bebel au fost publicate şi în „Sozialdemokrat" 
nr. l ti-22 din 17 aprilie - 29 mai 1881 .  

Proiectul de lege cu privire la asigurarea in caz de accidente 
constituie o parte din aşa-numita „legislaţie muncitorească" preco
nizată de Bismarck. Proiectul prevedea crearea unei bănci im
periale speciale în vederea asigurării muncitorilor în caz de ac
c i dente. Taxele de asigurare erau plătite in proporţie de două 
treimi de patroni şi o treime de muncitori, în afară de muncitorii 
al căror venit anual nu depăşea 750 de mărci (pentru ei plătea 
vistieria imperiului). Dacă accidentatul îşi pierdea capacitatea de 
muncă, asigurarea intra în vigoare abia in a 5-a săptămină, iar 
pînă atunci cheltuielile erau suportate de societăţile de asigurări. 
Bebel a supus proiectul de lege unei critici amănunţite şi vehe
mente, cerind ca taxele de asigurare a muncitorilor în caz de 
accidente să fie suportate în întregime de patroni. Proiectul de 
lege a fost adoptat de Reichstag abia la 6 iulie 1884. - 1 86, 
380, 396. 

177 Aluzie la cuvîntarea rostită în Reichstag, la 30 martie 188"1, de 
R. Puttkamer care a iRcercat să-i acuze pe social-democraţi de 
pregătirea unor acte teroriste şi care, in sprijinul acuzaţiilor sale, 
s-a referit la articolul lui Most (vezi .adnotarea 165) în care era 
repetat de citeva ori apelativul „fraţilor". - 187. 

178 ln apropiere de Maitland Park in casa cu nr. 41 de pe Maitland
Road, locuia Marx şi familia lui. Maitland-Road se întretăia cu 
Southampton-Road pe care, .pare-se, se afla o circiumă cu firma 
„Lord Southampton". - 188. 

179 Este vorba de una dintre prevederile Land-Bill-ului pentru Ir
landa, devenit lege la 22 august 1881 (vezi adnotarea 18).  - 189. 
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180 Liderul radicalilor, G. Clemenceau, a criticat guvernul condus de 
J. Ferry, în legătură cu expediţia militară intreprinsă de Franţa 
în Tunisia în martie 1881.  Clemenceau a învinuit guvernul că 
cheltuieşte inutil fonduri pentru aventuri militare care nu făceau 
decit să slăbească Franţa. In motivarea criticii sale el aducea şi 
argumentul că cucerirea prin forţă a unor popoare „necivilizate" 
afectează prestigiul moral al naţiunii franceze. - 1 90. 

181 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura poli
tică, 1958, p. 169. - 1 92. 

182 Această scrisoare, precum şi scrisoarea următoare a lui Engels 
către Sorge, au fost reproduse de „The New-YC>Tk Herald" în textul 
interviului acordat de Sorge corespondentului ziarului. Redacţia lui 
.. New-York Herald„ i-a solicitat lui Sorge un interviu în legătură 
cu sosirea la New-York, venind de la Londra, în iunie 1881 ,  a re
voluţionarului-narodovolist L. N. Hartman. Hartman participase 
la pregătirile în vederea aruncării în aer în noiembrie 1879 a 
trenului în care se afla ţarul şi, după eşecul atentatului, pentru 
a scăpa de urmărirea poliţiei emigrase in Franţa, unde a fost 
arestat la insistenţele guvernului rus care cerea extrădarea lui. 
Sub presiunea protestelor opiniei publice democrate, după publi
carea la 27 februarie 1880 a scrisorii deschise adresate de V. Hugo 
guvernului francez. cu cererea ca Hartman să nu fie extrădat, 
acesta a fost expulzat din Franţa şi s-a stabilit în Anglia. Aici 
s-a pus din nou problema ca Hartman să fie extrădat Rusiei, 
după care la 3 iunie 1881, Hartman a emigrat în Statele Unite. 
Ziarele din New-York, în special „New-York Herald" au publicat 
ştirea sosirii lui Hartman. Ziarele din Petersburg şi-au exprimat 
îndoiala in privinţa veridicităţii ştirii despre plecarea lui Ha!'tman 
din Anglia ln America şi atunci, la 10 septembrie 1881 „New
York Herald" a publicat un interviu luat lui So1·ge de corespon
dentul său şi scrisoarea de recomandaţie dată de Marx lui Hart
man, şi scrisă pe cartea sa de vizită, precum şi scrisoarea lui 
Engels tradusă din limba germană. Cartea de vizită a lui Marx pe 
care se afla recomandarea i-a fost înapoiată de către Sorge lui 
Hartrnan. - 193. 

183 Zi de repaus la bancă (bank holiday) - zi liberă pentru funcţio
narii băncilor şi altor intreprinderi engleze. Se acorda de 6 ori 
pe an, de regulă, lunea. - 194. 

184 Este vorba de mitingul ţinut la 5 iunie 18'!!1 în Hyde-Park, in 
semn de protest împotriva adoptării legilor excepţionale pentru 
Irlanda (vezi adnotarea 1 60). La miting a fost adoptată o rezolu· 
ţie prin care guvernul englez era făcut răspunzător pentru situaţia 
grea a poporului irlandez, se cerea încetarea alungării şi mutării 
de pe păminturile lor a fermierilor care nu plătiseră arenda, eli
berarea militanţilor arestaţi ai Ligii agrare (vezi adnotarea 171 )  
şi demisia lui Forster, ministrul pentru problemele Irlandei, care 
promova o politică de reprimare necruţătoare a mişcării de eli
berare naţională a Irlandei. La miting, Parnell a rostit un discurs 
amplu, în care înfiera activitatea desfăşurată de Forster in Ir
landa. - 1 94. 
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185 In realitate, S. Perovskaia s-a mutat împreună cu Hartman, din
du-se drept soţie a lui, în casa de la care au pornit săpăturile pe 
sub linia ferată Moscova-Kursk, avînd drept scop aruncarea în 
aer a trenului în care călătorea ţarul. In legătură cu executarea 
Sofiei Perovskaia, vezi adnotarea 168. - 1 95. 

186 La 18 martie 1876, Ferdinand Lingenau, socialist german emig1·ant 
in S.U.A., a lăsat moştenire aproape 7 OOO de dolari - j umătate 
din averea lui - Partidului muncitoresc socialist din Germania. 
Ca executori testamentari el i-a numit pe A Bebel, J. Ph. Becker, 
W. Bracke, A. Geib, W. Liebknecht şi K. Marx. După moartea 
lui Lingenau, care a survenit la 4 august 1877, la St. Louis, exe
cutorii lui testamentari au făcut demersuri [pentru ca această sumă 
să fie pusă la dispoziţia partidului. Dar, prin diferite ipresiuni di
plomatice, Bismarck a reuşit in cele din urmă să împiedice trans
miterea moştenirii lui Lingenau in mîinile partidului social-demo
crat. - 1 98. 

187 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Bucureşti, Editura poli
tică, 1958, p. 487. - 199. 

188 Marx citează lucrarea sa „Mizeria filozofiei. Răspuns la «Filozofia 
mizeriei ... , a d-lui Proudhon" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 4,  Bucureşti, Editura politică, 1958', p. ni9). - 200. 

189 Napoleon cel mic - poreclă dată lui Ludovic Bonaparte de către 
Victor Hugo într-un discurs rostit în 1851 la o şedinţă a Adunării 
legislative franceze ; această poreclă a căpătat o largă circulaţie 
după a pariţia, în 1852, a pamfletului lui V. Hugo „Napoleon le 
Petit". - 200. 

190 Adversarii rentei (anti-renters) erau denumiţi arendaşii terenurilor 
din statul New York, în deceniile al 4-lea şi al 5-lea ale secolului 
trecut, care refuzau să plătească marilor proprietari funciari arenda 
si cereau ca fermele să le fie vîndute lor. Arendaşii s-au împo
trivit cu arma în mină perceptorilor care au recurs !la forţă pentru 
strîngerea arenzilor. Cele mai puternice tulburări ale arendaşilor 
au avut loc intre 1836 şi 1845. Lupta arendaşilor împotriva p roprie
tarilor funciari s-a încheiat printr-un compromis : începind din 
1846 marii proprietari funciari au început treptat să-şi vîndă tere
nurile arendaşilor. - 201. 

191 Marx se referă, probabil, la articolul lui Henry George „The 
Kearney agitation in California", publicat în revista „The Popular 
Science Monthly" din august 1880. S-au păstrat extrasele făcute de 
Marx din acest articol. - 201. 

192 Este vorba de Federaţia democrată uniune a diferitelor asociaţii; 
radicale cu caracter semiburghez, semiproletar din Marea Britanie, 
creată la 8 iunie 1881, sub conducerea lui H. M. Hyndman. Pro
gramul Federaţiei avea un caracter burghezo-democrat şi cuprin
dea 9 puncte : drept de vot pentru toţi cetăţenii majori, parlament 
ales pe trei ani, circumscripţii electorale egale, desfiinţarea ca
merei lorzilor ca organ legislativ, independenţa Irlandei în do
meniul legislativ, naţionalizarea pămînturilor etc. 
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La Conferinţa de constituire a Federaţiei democrate, partici
panţilor le-a fost distribuită broşura lui Hyndman „England for 
all" ; în două capitole ale broşurii (cap. II - „Munca" şi cap. III  -
„"Capitalul") Hyndman expunea, ca teze programatice ale Federaţiei, 
pasaje întregi din volumul I al „Capitalului", în multe cazuri de
naturîndu-le, fără să menţioneze nici numele autorului, nici lu
crarea. 

Federaţia democrată a fiinţat trei ani : din 11884 s-a transformat 
în Federaţia social-democrată. - 202. 

193 Cartism - mişcare politică a muncitorilor englezi în deceniile 
al 4-lea şi al 5-lea ale secolului al XIX-lea, care milita pentru rea
lizarea Cartei poporului (people's charter) vizînd democratizarea 
ordinii de stat a Angliei. - 202, 245, 311.  

1 94 Engels a colaborat la „Labour Standard", organ al trade-unionurilor 
engleze editat la Londra în perioada mai-august 1881. Redactorul 
gazetei era G. Shipton. Articolele lui Engels au fost publicate fără 
semnătură, apărînd regulat, aproape în fiecare săptămînă, ca edi
toriale (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. •19, Bucureşti, Edi
tura politică, 1964, p. 262-308). In total Engels a scris 11 articole. 
Ultimul lui articol „Clase sociale necesare şi clase sociale de 
prisos" a apărut în „Labour Standard" din 6 august 1881 , după care 
el şi-a încetat colaborarea la gazetă, ca urmare a intensificării 
influenţei elementelor oportuniste în cadrul redacţiei. - 204, 270. 

1 95 Engels se referă la şcoala manchesteriană - curent în gîndirea 
economică, care exprima interesele burgheziei industriale. Adepţii 
acestui curent, liber-schimbiştii, militau pentru libertatea comer
ţului şi pentru neamestecul statului în viaţa economică. Centrul 
de agitaţie al liber-schimbiştilor era Manchesterul, unde în frun
tea mişcării se aflau doi fabricanţi de textile - Cobden şi Bright. 
In deceniile al 5-lea şi al 6-lea ale secolului al XIX-lea, liber
schimbiştii au format o grupare politică aparte, care ulterior a 
intrat în partidul liberal din Anglia. - 210, 319. 

196 Convenţia de la Geneva a Crucii Roşii din 1864 - acord inter
naţional încheiat la Geneva la conferinţa a 16 state europene. 
Conform Convenţiei părţile beligerante trebuiau să acorde îngrijire 
bolnavilor şi răniţilor şi drept de .,neutralitate" personalului medi
cal care îngrijea răniţii. - 210, 221. 

197 Engels citează din sc risoarea primită de la Hirsch la 11 august 
188"1. - l13. 

198 Engels se referă la două articole ale lui E. Bernstein intitulate 
„Es fehlt uns an Intelligenzen" şi .publicate sub pseudonimul Leo 
în „Sozialdemokrat" nr. 31 şi 33 din 28 iulie şi 11 august 1881. 

- 213, 218. 

199 Engels se referă la nr. 33 din 11 august 1881 al lui „Sozialdemo
krat". Corespondenţa despre Bradlaugh, inserată la rubrica „Sozial
politische Rundschau" începe cu cuvintele : „Der schworlustige 
Atheist Bradlaugh ... " (Ateistul Bradlaugh gata oricînd să j ure" ... ) .  

- 214. 
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2-00 Este vorba de părerea redacţiei ziarului „Sozialdemokrat" despre 
J.  Valles ca „un membru curajos şi valoros al Comunei" (vezi 
,,Sozialdemokrat" nr. 33 din 11 august 1881). Redacţia avea în 
vedere scrisoarea publicată de Valles, în care acesta refuza să can
dideze pentru Camera deputaţilor (candidatura fusese propusă de 
două circumscripţii electorale din Paris) pe motivul că preferă să 
intre în Camera deputaţilor nu pe uşă, ci pe umerii poporului 
răsculat. Scrisoarea lui Valles a apărut în „Le Citoyen de Paris" 
din 5 august 1881. - 214. 

201 Scrisoarea deschisă a lui Jules Valles către Jules Grevy, preşedin
tele Republicii franceze, a fost publicată la începutul lui februa
rie 1879 in ziarul „La Revolution Francaise". - 214. 

202 Noua federaţie din Madrid a fost înfiinţată la 8 iulie 1872 de 
către membrii redacţiei ziarului „La Emancipacion", excluşi din 
Federaţia din Madrid de către majoritatea anarhistă, deoarece 
ziarul demascase activitatea Alianţei secrete din Spania. Paul La
fargue a participat activ la organizarea şi activitatea Noii federaţii 
din Madrid. Noua federaţie din Madrid a dus o luptă hotărită 
împotriva extinderii influenţei anarhiste în Spania, a propagat 
ideile socialismului ştiinţific şi a luptat pentru crearea unui partid 
p roletar independent în Spania. Engels a colaborat la organul ei 
de presă „Emancipacion". - 214. 

203 Este vorba de Congresul internaţional al anarhiştilor, care a avut 
loc la Londra la 14-19 iulie J.881. Datele de mai j os,  referi
toare la congres şi comunicate de Engels lui Bernstein în această 
scrisoare, au fost reproduse aproape fără nici o schimbare în nr. 35 
al ziarului „Sozialdemokrat" din 25 august 1881, la rubrica „So
zialpolitische Rundschau". - 215. 

204 Jucîndu-se de-a conspiraţia, delegaţii la congresul anarhist nu fi
gurau la şedinţele acestuia sub numele lor, ci sub o cifră (vezi dă
rile de seamă cu privire la congres, publicate în „Freiheit" nr. 31 , 
32 şi 33 din 30 iulie, 6 şi 13 august 1881). - 215. 

205 In legătură cu aceasta vezi lucrările lui K. Marx şi F. Engels „Pre
tinsele sciziuni din Internaţională" şi „Alianţa democraţiei socia
liste şi Asociaţia Internaţională a Muncitorilor" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 41-
46, 392). - 216. 

206 In iunie 1881 a fost introdusă la Leipzig „mica stare de asediu" 
(vezi adnotarea 1 66), în urma căreia un mare număr de socialişti 
activi, inclusiv Bebel şi Liebknecht, au fost expulzaţi d in oraş. 
La 2 iulie 1881 Bebel şi Liebknecht au părăsit oraşul Leipzig � 
Bebel s-a stabilit la Dresden, iar Liebknecht la Borsdorf, lingă 
Leipzig. - 218, 365. 

207 Engels se referă, pare-se, Ia următorul pasaj din cuvîntarea ros
tită de Liebknecht în Reichstag la 31 mai 1881, în legătură cu 
proiectul de lege cu privire la asigurarea muncitorilor în caz de 
accidente (vezi şi adnotarea 176) : „Procesul istoric al dezvoltării 
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este infinit mai p uternic decit cel mai puternic suveran. Prinţul 
Bismarck însuşi a trecut prin nişte transformări surprinzătoare, 
el a recunoscut cinstit... „că, o vreme, s-a tirlt in coada liber
schimbismului, apoi, în coada mişcării protecţioniste şi acum in 
coada socialismului". Vezi „Stenographische Berichte iiber die Ver
handlungen des Reichstags" .  4. Legislaturperiode. IV. Session 188 1.  
Bd. II,  Berlin, r881, S. 1455. - 219. 

208 Esie vorba de cuvîntarea rostită de G. W. Hartman în Reichstag 
la 15 iunie J.881, în legătură cu proiectul de lege cu privire la asi
gurarea muncitorilor în caz de accidente, desprs care „Freiheit" 
(nr. 26 din 25 iunie 1881) scria : „Hartman s-a tîrît în genunchi 
in faţa lui Bismarck şi a Reichstagului cu prilejul discutării pro
iectului de lege". Referindu-se la „Frankfurter Zeitung", „Freiheit" 
citează extrase din cuvîntarea lui Hartman, unele extrase ne
corespunzînd cu textul cuvîntării publicate in stenograma oficial& 
(vezi „Stenographische Berichte iiber die Verhandlungen des Reichs
tags". 4. Legislaturperiode. IV. Session 1881. Bd. II, Berlin, 1881,  
S. 1757-1759). Judecind după stenogramă, Hartman a declarat că 
„social"'.'democraţii... salută cu bucurie proiectul de lege, prezentat 
de cancelarul Reichului" şi că ,,,p rincipiul de bază" al social-demo
craţiei este „tendinţa umanistă" şi „simţămintul moral de ajuto
rare a nevoiaşilor". - 219. 

209 &te vorba de alegerile pentru camera deputaţilor din Franţa, care 
au avut loc la 21 august 1881 şi la care s-au prezentat pentru 
prima oară candidaţi din partea Partidului muncitoresc fran
cez. - 219. 

210 Privy Council (Consiliul privat) - organ special pe lingă regele 
Angliei, alcătuit din miniştri şi alţi demnitari, precum şi din re
prezentanţi ai înaltului cler. A luat fiinţă în secolul al Xlll-lea. 
Vreme îndelungată a avut dreptul de a emite legi în numele re
gelui şi peste capul p arlamentului. ln secolele al XVIII-lea şi al 
XlX-lea rolul Consiliului privat a scăzut considerabil. Ii rămîne nu
mai dreptul de a primi şi a analiza cererile de apel în p rocesele 
coloniale, clericale şi administrative. In componenţa Consiliului 
privat au intrat o serie de comitete, în special comitete de cerce
tare în domeniul ştiinţei, industriei, medicinii şi agriculturii. In 
prezent Consiliul privat nu participă practic la conducerea sta
tului. - 221 . 

211 Cel de-al şaptelea congres internaţional de medicină a avut loc 
la Londra între 3 şi 9 august 1881. La congres a fost dezbătută 
p roblema vivisecţiei - operaţii efectuate pe organismul viu al 
animalelor. In legătură cu cam[pania declanşată în presa burghez& 
împotriva vivisecţiei sub lozinca protecţiei animalelor, congresul 
s-a pronunţat pentru practicarea vivisecţiei. Discursul cel mai ve
hement a fost rostit de John Simon, care a demascat caracterul fă
ţarnic al campaniei. El a arătat, d e  pildă, că, in timp ce expe
rienţele făcute de profesorul Thiersch pe şoareci, pentru a găsi re
mediul împotriva holerei asiatice, au costat in general doar viaţa 
cîtorva şoareci, in timpul epidemiilor de holeră din 1848-1849 şi 
din 1853-1854, compania pe acţiuni, nevrînd să renunţe la cîşti-
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guri, a continuat să aprovizioneze populaţia din partea de sud a 
Londrei cu apă infectată, ceea ce a provocat moartea citorva mii 
de oameni (vezi revista „Nature", voi. XXIV, nr. 6116, p. 370-375). 
Respectind indicaţiile lui Engels, „Sozialdemokrat s-a ridicat in 
articolul de fond (din nr. 39, 22 septembrie 1881) intitulat „Die 
V ivisektion des Proletariats", în apărarea vivisecţiei. - 222. 

212 Este vorba de participarea Partidului muncitoresc francez la ale
gerile pentru organele legislative din �ranţa. In august 1880 Ma
lon, Guesde şi Brousse au început să editeze la Lyon ziarul „l'Eman
cipation" şi, la propunerea lui Brousse, au semnat un angajament 
prin care refuzau să participe la alegeri. Dar. în noiembrie 1880, 
„Emancipation" <a încetat să mai apară şi angajamentul redacţiei 
şi-a pierdut valabilitatea. Guesde şi-a pus candidatura în alegerile 
din 21 august 188 1 ,  pentru camera deputaţilor, din partea oraşului 
Roubaix, ceea ce a provocat declanşarea unor acţiuni înverşunate 
împotriva lui din partea lui Malon şi Brousse. - 223, 226, 388. 

213 Această scrisoare a fost s<'risă <ie Marx ca răspuns la scrisoarea 
lui Kautsky din 28 septembrie 188"1, in care acesta îl ruga pe 
Marx să-l facă cunoştinţă mamei sale, Minna Kautsky, care în 
toamna anului 1881 se afla la Paris, cu Jenny Longuet, fiica lui 
Marx, care locuia la Argenteuil, în apropiere de Paris. - 224. 

214 Fragmente din această scrisoare a lui Engels au fost publicate 
pentru prima oară în revista „Le Mouvement Socialiste", Paris, 
t. IV, nr. 45 din 1 noiembrie 1900 în articolul lui E. Bernstein, 
„Scrisol'i nepublicate ale lui Friedrich Engels cu privire la politica 
socială". - 225. 

215 In scrisoarea din 14 octombrie 1881, pe care a expediat-o la 
20 octombrie, Eduard Bernstein îl informa pe Engels că, la înce
putul lui octombrie, a fost rugat de Paul Lafargue să procure de 
la prietenii săi fonduri pentru o nouă editare a lui ,,Egalite". El 
îi cerea sfatul lui Engels în legătură cu atitudinea pe care urma 
s-o adopte, întrucit nu era în măsură să aprecieze exact evoluţia 
mişcării muncitoreşti franceze. - 225. 

216 Este vorba de comunicarea făcută de Johann Philipp Becker lui 
Engels, în cartea poştală din 13 octombrie 1881,  cu privire la Con
gresul de la Chur (vezi adnotarea 140), la ale cărui lucrări Becker 
participase în calitate de reprezentant al muncitorilor germani din 
Elveţia. - 233. 

217 Engels se referă la alegerile din 27 octombrie 18.81 pentru Reichs
tagul german, la care social-democraţii au obţinut 312 OOO de vo
turi şi 12 locuri de deputat ( Wilhelm Blas, Johann Heinrich Wil
helm Dietz, Karl Frohme, Bruno Geiser, Karl Grillenberger, Wil
hPlm Hasenclever, Max Kayer, Julius Krăcker, Wilhelm Liebknecht, 
Moritz Rittinghausen, Karl Wilhelm Stolle şi Georg Heinrich von 
Vollmar), Bebel nu a fost ales în nici una din cele trei circum
scripţii electorale unde îşi pusese candidatura (Dresden, Leipzig, 
Berlin IV), n-a fost ales nici în al doilea tur de scrutin care a 
avut loc la 15 decembrie in circumscripţia Mainz. - 233, 236, 261, 
31 7, 444. 
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218 Fragmente din această scrisoare a lui Engels au fost publicate 
pentru prima oară în revista „Săchsisches Volksblatt" nr. 1 1 7  d in 
3 octombrie 1 895. - 234. 

219 Este vorba de evenimentele de la 10 aprilie 1 848 de la Londra, 
cind cartiştii convocaseră o demonstraţie de masă care urma să se 
îndrepte spre clădirea parlamentului pentru a prezenta cea de-a 
treia petiţie cu privire la adoptarea Cartei poporului. Demonstra
ţia a fost interzisă de guvern, care pentru a o împiedica concen
trase la Londra trupe şi forţe poli ţieneşti. Conducătorii cartiştilor, 
dintre care mulţi au început să şovăie, au hotărît să renunţe la 
demonstraţie şi au îndemnat masele de demonstranţi să se îm
prăştie. Eşecul demonstraţiei a fost folosit de forţele reacţiunii pen
tru a porni la ofensivă împotriva muncitorilor şi pentru declan
şarea represaliilor împotriva cartiştilor. - 234. 

220 Este vorba de lovitura de stat a lui Ludovic Bonaparte în Fran ţa, 
la 2 decembrie 1851. - 234. 

221 Engels se referă la ştirea publicată în ziarul „Sozialdemokrat" 
nr. 47 din 117 noiembrie 1 881,  sub titlul „Warum sind wir in Glauch
au (Sachsen) unterlegen ?". - 235. 

222 Este vorba de cuvîntarea rostită la 17 mai 1879 de deputatul so
cial-democrat Kayser, cu acordul întregii fracţiuni social-demo
crate din Reichstag, pentru sprijinirea proiectului guvernamental 
cu privire la taxele vamale protecţioniste. Marx şi Engels au con
damnat aspru faptul că această propunere, care servea interesele 
marilor industriaşi şi proprietari funciari a fost susţinută de Kay
ser, şi au criticat totodată poziţia greşită pe care s-au situat unii 
conducători ai social-democraţiei germane faţă de Kayser (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 34, Bucureşti, Editura politică. 
1982, p. 345-348). - 235. 

223 Congresul de la Reims al Partidului muncitoresc francez a avut loc 
între 3() octombrie şi 6 noiembrie 1 881.  La Congres au participat 
44 de delegaţi, în majoritatea lor covîrşitoare adepţi ai grupului 
oportun i st al lui Malon şi Brousse. Congresul a confirmat Comi
tetul naţional al Partidului muncitore<>c francez, creat din iniţiativa 
lui Malon şi Brousse la mijlocul lunii octombrie 1881 (vezi adno
tarea 29) . 

La Congresul de la Reims, Malon şi Brousse au obţinut adop
tarea unei hotărîri contradictorii cu privire la „programul minim" 
(vezi adnotarea 30). Congresul a recunoscut că acest program nu 
corespunde „întru totul năzuinţelor oamenilor muncii" şi că,  în 
realitate, era anulat prin faptul că fiecare dintre comitetele socia
liste ale circumscripţiilor electorale avea dreptul de a-şi elabora 
un program propriu. Pe de altă parte însă congresul a hotărît ca 
acest program să rămînă în vigoare pînă cînd va fi adoptat unul 
nou. Această hotărîre era îndreptată împotriva grupurilor marxiste, 
unite în jurul ziarului „Egalite", condus de Jules Guesde. Prin 
lupta împotriva programului marxist, liderii aripii oportuniste spe
rau să-i silească pe guesdişti să pornească ei primii ofensiva îm
potriva lor, pentru ca apoi să-i învinuiască pe guesdişti de scizio
nism şi, sub această acuzaţie, să-i excludă din partid. - 236. 
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224 Expresia „muzica viitorului" se datorează publicării în 1850 a cărţii 
lui Richard Wagner, „Opera artistică a viitorului" ; adversarii con
cepţiilor lui Wagner în domeniul creaţiei muzicale dădeau acestei 
expresii un sens ironic. - 236. 

225 La Congresul socialist internaţional de la Chur (vezi adnotarea 140) 
au ieşit la i veală divergenţe serioase între diferitele grupuri so
cialiste poloneze. Comunicîndu-i acest lucru lui Engels, în scrisoa
rea din 8 noiembrie 1881, Kautsky îi cerea părerea în legătură 
cu poziţia pe care trebuie să se situeze ziarul „Sozialdemokrat" în 
această problemă. Răspunsul lui Engels este cuprins în scrisoarea 
către K. Kautsky din 7 februarie 1882 (vezi volumul de faţă, 
p.  264-269). - 237, 249, 268. 

226 Jenny Marx a scris un articol consacrat actorului englez Irving 
în urma campaniei dezlănţuite împotriva acestuia de presa en
gleză . Articolul a fost publicat în „Frankfurter Zeitung" în 1875. 
- 240. 

227 Lucrarea lui Christian Heinrich Philipp Edler von Westphalen 
„Geschichte der Feldziige des Herzogs Ferdinand von Braun
schweig - Liineburg" a fost editată în 1859 în două volume, iar 
în 1871-1872, în şase volume. - 240. 

228 Ediţia a treia germană a volumului I al „Capitalului" a apărut 
după moartea lui Marx (1883) în redactarea lui Engels Marx nu
meşte aici volumul al doilea al „Capital ului" acea parte a lu
crării sale care, ulterior, a alcătuit volumele al doilea şi al trei
lea ale „Capitalului". - 240, 244, 245, 423, 456. 

229 Un fragment din această scrisoare a fost pub'.kat pentru prima 
oară in revista „Die Neue Zeit", Jg. 6, nr. 1 1 ,  1888 . - 242. 

230 Articolul lui John Rae „The Socialism of Karl Marx and the 
Joung Hegelians" a fost publicat în „The Contemporary Review", 
vol. XL. Oct. 1881, p. 585-607 . - 245, 257. 

231 După Congresul de la Reims al Partidului muncitoresc francez 
(vezi adnotarea 223), care nu a rezolvat problema programului 
partidului, Guesde a continuat să ducă lupta pentru confirmarea 
definitivă a programului la congresul următor. El a luat toate 
măsurile pentru reluarea apariţiei lui „Egalite", al cărui prim nu
măr a apărut la 11 decembrie 1881 (seria a 3-a). ln acest număr 
au fost inserate m·mătoarele articole : un articol programatic al 
lui Guesde, un articol al lui Lafargue cu privire la succesele înre
gistrate de social-democraţia germană la ultimele alegeri pentru 
Reichstag, un articol al lui Guesde despre Congresul de la Reims, 
cuvîntarea rostită de Engels la mormintul lui Jenny Marx etc. 
- 249. 

232 Cu prilejul dezbaterii în Reichstag, în decembrie 1881 ,  a proble
mei respectării legii împotriva socialiştilor, în discursurile lor de
putaţii W. Blos şi V. Hasenclever s-au desolidarizat, în proble
mele de fond, de organul central al partidului social-democrat 
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din Germania, ziarul „Sozialdemokrat". In articolul de fond pu
blicat în nr. 51 ,  din 15 decembrie 1881, redacţia lui „Sozialdemo
krat" protesta vehement impotriva acestei atitudini. Referindu-se 
direct la Blos şi Hasenclever, ziarul scria că deputaţii social-de
mocraţi în Reichstag „nu trebuie să plingă, să se jeluiască, ci să 
înfiereze şi să demaşte ... să nu ducă tratative, ci să protesteze". 
Protestul a fost sprijinit de majoritatea partidului din afara 
Reichstagului şi de fracţiunea social-democrată din Reichstag. La 
şedinţa specială (la care a asistat şi Bebel, deşi nu era deputat 
în Reichstag) membrii fracţiunii au adoptat in unanimitate o de
claraţie prin care aprobau intru totul orientarea generală a zia
rului „Sozialdemokrat", ca organ al partidului. - 253, 273. 

233 Cu privire la Congresul de la Reims, vezi adnotarea 22'3. 253. 

234 In a doua jumătate a lunii noiembrie 1842, Engels a venit pen
tru prima oară în Anglia pentru a se specializa în probleme de 
comerţ la filatura de fire de bumbac din Manchester, care apar
ţine::i firmei „Ermen şi Engels". In această primă călătorie, En
gels a rămas în Anglia pină la 26 august 1844. - 255. 

235 Este vorba de articolul lui Ernest Belfort Bax „Leaders of Mo
dern Thought. XXIII. - Karl Marx", care a fost publicat în 
„Modern Thought" din 1 decembrie 1881. - 257. 

!::36 Marx face aluzie la articolul calomniator „Istoria Asociaţiei In
ternaţionale\ scris de fostul membru al Consiliului General al 
Internaţionalei, reformistul George Howell. Articolul, apărut în 
iulie 1878 în revista „ The Nineteenth Ccntury", conţinea afirmaţii 
mincinoase cu privire la istoria Internaţionalei I şi la rolul pe 
care l-a avut Marx in cadrul ei. ln luna august a aceluiaşi an, 
Marx a publicat în paginile revistei „ The Secular Chronicle, And 
Record of Freethought Progress" nr. 3, articolul „Istoria Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor scrisă de d-l George Howell" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 153-159). 

In 1881 Howell s-a prezentat în alegerile pentru Camera co
munelor, în calitate de candidat din partea oraşului Stafford, dar 
nu a fost ales. - 258. 

237 Aluzie la legea împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 106). - 260. 

238' „Stenographische Berichte liber die Verhandlungen des Reichs
tages. V. Legislaturperiode. I.  Session 18810882 [Bd. I ]. Von der 
Eroffnungssitzung am 1 7. November 1881 bis zur Schlusssitzung 
am 30. Januar 1882", Berlin, 1882. - 261, 273. 

239 Engels se referă, probabil, la broşura lui A. Hepner „Meine 31/z-
jăhrige Leirpziger Polizeicampagne". Braunschweig, 1874. 261. 

240 Prin Codul lui Napoleon, Engels înţelege aici in seas larg întregul 
sistem al dreptului burghez, reprezentat prin cele cinci coduri 
(civil, de proceducă civilă, comercial, penal şi de procedură pe
nală), adoptate în timpul lui Napoleon, intre anii 1804 şi 1810. 
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Aceste coduri au fost introduse în regiunile din vestul şi sud-ves
tul Germaniei, cucerite de Franţa napoleoniană, şi au continuat 
să fie in vigoare fo Provincia renană şi după alipirea acesteia la 
Prusia, în 1815 . .  - 262. 

241. Aluzie la polemica dintre K. Bilrkli şi K. Schramm (vezl adno
tarea 25), precum şi la cartea lui A. Cieszkowski „Du credit et 
de la circulation", Paris, 1839. - 262. 

242 Aceste concepţii au fost expuse în lucrările lui Marx şi Engels 
„Manifestul Partidului Comunist" (vezi Marx-Engels, Manifestul 
Partidului Comunist, ed. a IX-a, Bucureşti, Editura politică, 1 969, 
p.  42-43), „A treia cronică internaţională. Din mai pină în oc
tombrie" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Bucureşti, Edi
tura politică, 1960, p .  457-504) şi lucrarea lui Marx „Luptele de 
clasă în Franţa" (op. cit., p. 9-1113). - 263. 

243 Uniunea federativă (denumirea completă : Union federative du 
Centre - Uniunea federativă a centrului) - una dintre cele 6 
uniuni federative din care se compunea Partidul muncitoresc 
francez. Uniunea federativă a centrului s-a format în aprilie 1880 
şi reprezenta uniunea organizaţiilor de partid din Paris ; în com
ponenţa ei intrau 80 de sindicate şi grupuri. Conducerea Uniunii 
se afla în miinile liderilor aripii de dreapta, oportuniste, a parti
dului - posibiliştii : Brousse, Malon, Joffrin etc. (care făceau 
parte din redacţia ziarului „Proletaire"). La adunările Uniunii fe
derative ale Centrului din 17 şi 24 ianuarie 1 882, redacţia zia
rului „f:galite" şi toate grupurile partidului solidare cu guesdiştii 
au fost excluse din Uniunea federativă a centrului. Pentru această 
propunere au votat, formal, numai 28' de grupe, adică ceva mai 
mult de 1/3 din totalul grupurilor care alcătuiau Uniunea fede
rativă (la adunările amintite, din cele 80 de grupe ale Uniunii 
au participat doar 48). După excluderea lor din Uniunea federa
tivă a centrului, guesdiştii şi-au fondat federaţia lor revoluţio
nară, pe care au denumit-o Federation du Centre {Federaţia cen
trului). - 263, 382, 398. 

244 Este vorba de războiul austro-prusian din 1866, în urma căruia în 
1867 a fost creată Confederaţia Germaniei de nord - stat fe
deral german aflat sub hegemonia Prusiei, în locul Confederaţiei 
germane care se dezmembrează. Confederaţia Germaniei de nord 
cuprindea 19 state germane şi 3 oraşe libere care, formal, erau 
considerate autonome. Constituţia Confederaţiei Germaniei de nord 
consfinţea dominaţia de fapt a Prusiei în cadrul acesteia. Regele 
Prusiei a fost proclamat preşedinte al confederaţiei şi comandan
tul suprem al forţelor armate ale Confederaţiei ; lui i-a fost în
credinţată şi conducerea politicii externe. In 1870 s-au alipit la 
Confederaţie statele germane din sud - Bavaria, Baden, Wilrt
temberg şi Hessen-Darmstadt. Crearea Confederaţiei Germaniei 
de nord a reprezentat un pas înainte pe calea realizării unităţii 
naţionale a Germaniei ; în ianuarie 1 871,  Confederaţia şi-a încetat 
existenţa în urma constituirii Imperiului german. 

Germania Mică - planul de unificare a Germaniei sub he
gemonia Prusiei, fără Austria. - 264. 
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245 Prin partidul lassaleean Engels are in vedere Uniu.nea generală 
a muncitorilor germani - prima organizaţie generală a muncito
rilor germani, întemeiată la 2.1 mai 1863 la congresul asociaţiilor 
muncitoreşti de la Leipzig. Chiar de la înfiinţarea sa, Uniunea s-a 
aflat sub puternica influenţă a lui Lassalle, care a participat ne
mijlocit la crearea ei şi a fost primul ei preşedinte. Uniunea îşi 
limita ţelurile la lupta pentru votul universal şi activitate parla
mentară paşnică. Respingînd lupta economică de zi cu zi a clasei 
muncitoare, Uniunea se pronunţa pentru crearea unor asociaţii de 
producţie subvenţionate de stat, pe care le considera principalul 
mijloc de rezolvare a contradicţiilor sociale. Situindu-se pe o oo
ziţie naţionalistă în problemele de politied. externă, Uniunea aproba 
politica reacţionară a guvernului prusian şi unificarea Germaniei 
de sus pe calea războaielor dinastice. O dată cu formarea Asocia
ţiei Internaţionale a Muncitorilor, Uniunea generală a muncito
rilor germani, sub influenţa lassalleenilor, a devenit o frină în 
crearea unui partid cu adevărat muncitoresc în Germania. Lupta 
consecventă dusă de Marx şi Engels împotriva activităţii oportu
niste a conducerii lassalleene a Uniunii a determinat, la începutul 
deceniului al 8-lea, retragerea muncitorilor germani înaintaţi din 
Uniune. 

La congresul general al social-democraţilor din Germania, Aus
tria şi Elveţia, care a avut loc la Eisenach la 7-9 august 1869, a 
fost întemeiat partidul revoluţionar independent al proletariatului 
german, sub denumirea de Partidul muncitoresc social-democrat 
(cunoscut ulterior ca partidul eisenachienilor sau partidul eisena
chian). Deşi, în programul partidului se făcea simţită influenţa 
lassalleanismului, în general el era construit pe 'Principii mar
xiste. La congresul de la Eisenach s-a pus „temelia solidă a unui 
partid muncitoresc cu adevărat social-democrat" (V. I. Lenin. 
Opere complete, vol. 23, Bucureşti, Editura politică, 1964, p.  389). 
- 264, 369. 

246 Burulestag - organul central al Confederaţiei germane, creat în 
1815 la congresul de la Viena. Bundestagul era alcătuit din repre
zentanţii statelor germane şi îşi avea reşedinţa la Frankfurt pe 
Main, sub preşedinţia reprezentantului Austriei. Fără a avea funcţii 
de guvern central, acest organ juca un rol contrarevoluţionar, 
intervenind în treburile interne ale statelor germane numai pen
tru a înăbuşi mişcarea revoluţionară care lua naştere în aceste 
state. Bundestagul şi-a încetat existenţa o dată cu Confederaţia 
germană, în timpul războiului austro-prusian din 1866. - 265. 

247 In 1873-1874 guvernul Bismarck a făcut tentative serioase pen
tru a provoca un război cu Franţa. In acest conflict, guvernul 
rus s-a situat categoric de partea Franţei. Datorită presiunii exer
citate asupra guvernului Germaniei de către Rusia, Austria şi An
glia, tentativele lui Bismarck au eşuat. - 266. 

248 In ianuarie Hl82, în Bosnia şi Herţegovina, care, prin hotărîrea 
Congresului de la Berlin (vezi adnotarea 72) au fost ocupate de 
Austria în 1878', a izbucnit o răscoală provocată de adoptarea de 
către guvernul austro-ungar în 1881 a legii cu privire la introdu
cerea serviciului militar obligatoriu pe teritoriul ţinuturilor ocu
pate. Mişcarea a cunoscut cea mai mare amploare în prima j umă
tate a lunii februarie 1882. - 266. 



504 Adnotări 

249 Este vorba de răscoala de eliberare naţională din 1863-1864 
izbucnită în ianuarie 1863 pe teritoriile poloneze care aparţineau 
Rusiei ţariste. Răsroala a fost înăbuşită de guvernul ţarist. 

Răscoala din Polonia din 1863-1864 a constituit o etapă im
portantă în lupta de eliberare naţională a poporului polonez şi 
a avut o mare importanţă internaţională. Ea s-a bucurat de calda 
simpatie şi sprijinul democraţiei revoluţionare ruse şi europene. 
Solidaritatea muncitorilor- europeni cu mişcarea de eliberare na
ţională din Polonia a jucat un rol important în crearea premise
lor pentru înfiinţarea Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor (In
ternaţionala I) .  

Cartea anonimă, menţionată aici de Engels, „Berlin und St. 
Petersburg. Preussische Beitrage zur Geschichte der Russisch
Deutschen Beziehungen". Leipzig, 1880, a fost scrisă de publicistul 
burghez german Eckardt. Anexa a 2-a, la care se referă Engels aici, 
este consacrată răscoalei poloneze din 1863-1864. - 266. 

250 Printre numeroşii emigranţi ra•oiu�ionari polonezi care, în zilele 
Comunei din Paris, au luptat vitejeşte, umăr la umăr cu prole
tariatul parizian, Wr6blewski şi Dembowski - în calitate de 
comandanţi de oşti talentaţi, îndrăzneţi şi devotaţi, au fost cei 
mai cunoscuţi. Wr6blewski, numit general, a comandat una dintre 
cele trei armate ale Comunei. Generalul Dembowski, care la 
început a comandat apărarea unui sector important al frontului, 
apoi Armata I a Comunei, la începutul lui mai 1871 a fost numit 
comandant suprem al tuturor forţelor armate ale acesteia. - 266. 

251 In februarie 1846, în ţinuturile poloneze se pregătea o răscoală în 
scopul eliberării naţionale a Poloniei. Principalii iniţiatori ai răs
coalei au fost democraţii revoluţionari polonezi (E. D embowski 
şi alţii). Dar, în urma trădării din partea elementelor şleahtiste 
şi arestării conducătorilor mişcării de către poliţia prusiană, răs
coala generală a fost zădărnicită şi au avut loc numai acţiuni re
voluţionare răzleţe. Numai la Cracovia, supusă din 1815 contro
lului comun al Austriei, Rusiei şi Prusiei, răsculaţii au repurtat, 
la 22 februarie, o victorie şi au instituit un guvern naţional, care 
a lansat un manifest de desfiinţare a servituţilor feudale. 

In programul formulat în zilele răscoalei de la Cracovia de 
către Dembowski, care era exponentul intereselor ţărănimii şi 
ale păturilor de j os de la oraşe, s-au reflectat şi revendicările de
mocrat-revoluţionare şi socialist-utopiste (înzestrarea cu pămint a 
celor fără pămînt, proiecte de îmbunătăţire radicală a situaţiei 
clasei muncitoare prin înfiinţarea unor ateliere naţionale sau „so
ciale"). Răscoala de la Cracovia a fost înăbuşită la începutul lunii 
martie 1846. In noiembrie 1846 Austria, Prusia şi Rusia au semnat 
un acord prin care Cracovia a fost anexată la Imperiul austriac. 
- 267. 

252 Vorbind despre „noua eră" constituţională, care va fi instaurată 
în viitor în Germania, Engels face o aluzie la „orientarea libe
rală" proclamată de prinţul Wilhelm al Prusiei (din 1861 rege al 
Prusiei) la înscăunarea sa ca prinţ regent în octombrie 18'58. In 
1858 prinţul regent a demis guvernul Manteuffel şi i-a chemat 
la putere pe liberalii moderaţi. In presa burgheză, această orien
tare a fost intitulată în mod răsunător „era nouă". In realitate, 
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politica lui Wilhelm urmărea exclusiv întărirea poziţiilor m<>nar
hiei şi iuncherimii prusiene ; amăgiţi în speranţele lor, burghezii 
au refuzat să aprobe proiectul de reformă militară prezentat de 
guvern. In fapt, nera nouă" pregătea dictatura militară făţişă a 
iuncherimii, instaurată o dată cu venirea la putere a lui Bis
marck, în septembrie 1862, punîndu-se astfel capăt „noii ere". 
- 267, 279, 360, 410. 

253 In scrisoarea către Engels din 1 februarie 1882, Johann Philipp 
Becker propunea înfiinţarea unei noi organizaţii internaţionale a 
muncitorilor, după tipul primei Internaţionale. - 270. 

254 Este vorba despre legea adoptată de Adunarea naţională fran
ceză la 14 martie 1872 ; potrivit acestei legi, propusă de ministrul 
de j ustiţie Dufaure şi elaborată de o comisie specială a Adunării 
naţionale franceze, apartenenţa la Internaţională se pedepsea cu 
închisoare. - 270. 

255 Fragmente din această scrisoare a lui Engels au fost p ublicate 
pentru prima oară în revista nMouvement Socialiste", Paris, t. IV, 
nr. 45 din 1 noiembrie 1900, in articolul lui E. Bernstein „Scri
sori nepublicate ale lui Friedrich Engels cu privire la politica 
socială". - 273. 

256 Engels se referă la hotărirea fracţiunii social-democrate din Reichs
tag (anunţată de redacţia lui „Sozialdemokrat" la 1 ianuarie 
1882), adoptată în legătură cu cuvîntările rostite de deputaţii so
cial-democraţi Blos şi Hasenclever (vezi adnotarea 232). - 27 3. 

257 Este vorba de situaţia care se crease după asasinarea ţarului Ale
xandru al Ii-lea, la l martie 1881, de către narodovolişti, cînd 
Alexandru al Iii-lea nu mai părăsea localitatea Gatcina de teama. 
unor eventuale noi acte teroriste ale Comitetului executiv secret 
al organizaţiei nNarodnaia Valea". - 279. 

258 In timpul vizitei făcute în Franţa în iarna anului 1882, la 17 fe
bruarie, generalul Skobelev a avut o întîlnire la Paris cu stu
denţii sirbi, la care a ţinut o cuvîntare despre necesitatea elibe
rării p opoarelor slave din E uropa. In această cuvîntare, ca şi în 
cuvîntările sale ulterioare, care au produs multă vilvă şi  nelinişte 
în Europa, Skobelev s-a ridicat foarte categoric împotriva Germa
niei, prezicînd inevitabilitatea unui război cu această ţară şi a mi
litat pentru o apropiere intre Rusia şi Franţa. - 279. 

259 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura po
litică, 1966, capitolul trei „Banii sau circulaţia mărfurilor". - 280. 

260 Este vorba, evident, despre schimbul de opinii dintre Engels şi 
Bernstein în legătură cu lucrarea lui Engels "Bruno Bauer şi creş
tinismul primitiv" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, 
Bucureşti, Editura politică, p.  316-325). -

261 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura po
litică, 1966, p. 109-159. 
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262 In scrisoarea din 24 februarie 1682 Jenny Longuet îi comunica 
l ui Marx că Eleanor Marx a rupt logodna cu Prosper Lissagaray. 
- 286. 

263 Este vorba de articolul lui K. Hirsch „Le Socialisme en iA.llemagne" 
publicat in vol. 15 al revistei „La Nouvelle Revue" din martie
aprilie 1882 şi semnat „Un socialiste allemand".  - 291, 293. 

1 64  Engels se referă la broşura : „The Nationalization of the Land 
in 1775 and 1882. Being a Lecture delivered at NewC'astle-<m-Tyne, 
by Thomas Spence, 1 775. Reprinted and edited, with notes and 
introduction, by H. M. Hyndman, 1882". Londra. Manchester, 1882. 
- 292. 

265 Este vorba de „legea de aramă a salariului" formulată de Lassalle 
în broşura sa : „Offnes Antwortschreiben an das Central-Comite 
zur Berufung eines Allgemeinen Deutschen ArbeiterC'ongresses zu 
Leipzig". Ziirich, 1863, p. 15-16. 

In legătură cu critica făcută de Marx şi Engels legii formu
late de Lassalle, vezi K. Marx şi F. Engels, vol. 19, Bucureşti, 
Editura politică, 1964, p. 25-27. 

Vorbind aici de afirmaţiile făcute de economiştii burghezi Ri
cardo şi Turgot referitor la legea cu privire la salariul minim, 
Marx are în vedere lucrările : Ricardo, D.  „On the principles of 
politica! economy, and taxation"'. Third edition, London, 1821, 
p. 73-400 şi Turgot. „Reflexions sur la formation et la distri
bution des richesses (1766)". In : Oeuvres de Turgot. Nouvelle edi
tion par E. Daire, Tome premier. Paris, 1844. p.  10. Vezi critica 
concepţiilor lui Ricardo şi Turgot în această problemă, în special, 
în lucrarea lui Marx „Teorii asupra plusvalorii", Bucureşti, Editura 
politică, partea I, 1959, p. 1 7-22 şi  partea a TI-a, Bucure!iti , Edi
tura politică, 1960, p. 340-361). - 293, 355. 

266 In manuscris ultimul paragraf al scrisorii lipseşte ; el s-a păstrat 
în revista „Nacealo" nr. 5 din 1899. - 296. 

267 Este vorba de corectura prefeţei lui Marx şi Engels la a doua 
ediţie în limba rusă a „Manifestului Partidului Comunist" ; ini
ţiativa pregătirii acestei ediţii îi aparţine lui G. V. Plehanov. 
Acesta s-a adresat lui P. Lavrov, care se afla în relaţii de prie
tenie cu Marx şi Engels pentru a-i ruga să scrie prefaţa. Prefaţa 
a fost scrisă de Marx şi Engels la 21 ianuarie 1682 ; la 23 ianua
rie ei au trimis lui Lavrov textul. Prefaţa a fost publicată pentru 
prima oară în revista „Narodnaia Volea" din 5 februarie 1882, în 
limba rusă. Ediţia separată a „Manifestului Partidului Comunist" 
(în traducerea lui Plehanov), cu o prefaţă de Marx şi Engels, a 
apărut în 1882 la Geneva în editura „Biblioteca social-revoluţionară 
rusă". 

Engels nu a reuşit să obţină de la Lavrov originalul în limba 
germană al traducerii, întrucit acesta rămăsese printre hirtiile lui 
Lavrov la Paris (în acea perioadă, la insistenţele guvernului ţa
rist, Lavrov a fost expulzat din Paris şi s-a mutat la Londra). 
Lavrov i-a trimis lui Engels o copie după original abia la 17 apri
lie, dar încă la ,rn aprilie 1882 în nr. 16 al lui „Sozialdemokrat" a 
apărut o traducere după textul rus, publicată în revista „Narod-
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naia Valea" ; această traducere, făcută de un rus necunoscut, nu 
l-a satisfăcut pe Engels (vezi volumul de faţă, p.  307-308). 

Ulterior, manuscrisul originalului în limba germană al pre
feţei a fost găsit ; facsimilul lui a fost publicat în ediţia rusă a 
„Manifestului Partidului Comunist" din 1948. - 291, 301. 

268' La Londra, la adresa : 6, Rose Street. Soho square, W„ îşi avea 
sediul Clubul muncitoresc social-democrat, alcătuit, in deceniul al 
9-lea, din secţiile germană şi engleză ; secţia germană era prima 
filială a Asociaţiei culturale comuniste a muncitorilor germani de 
la Londra şi întreţinea strinse legături cu „Freiheit" - ziarul emi
grantului anarhist german Most. - 298. 

269 Engels se referă la repetatele atacuri la care s-au dedat Most şi 
adepţii lui, în paginile publicaţiei „Freiheit" împotriva politicii şi 
tacticii partidului social-democrat din Germania şi a poziţiei pe 
care se situau deputaţii din fracţiunea social-democrată în Reichs
tagul german. 1n special în ajunul alegerilor pentru Reichstag 
din 1881, Most i-a îndemnat pe adepţii lui din Germania să facă 
tot posibilul pentru ca Bebel şi Liebknecht să nu fie aleşi in 
Reichstag. (Vezi critica poziţiei lui Most şi a oublicatiei „Freiheit" 
în K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 34, Bucureşti, Editura poli
tică, 1982, p. 331 , 357, 383). - 298. 

270 Este vorba de Asociaţia culturală comunistă a muncitorilor ger
mani de la Londra (vezi adnotarea 152), care în deceniul al 9-lea 
îşi avea sediul la 49, Tottenham street, în West-End, Londra. 
- 298, 358. 

271 Laura Lafargue a plecat la Eastbourne în perioada în care acolo 
se afla Marx împreună cu soţia sa Jenny Marx (sfirşitul lui iu
nie - aproximativ 20 iulie 1881). - 299. 

272 Este vorba de societatea franceză de asigurări „L'Union Natio
nale", unde lucra pe atunci Paul Lafargue. - 302. 

273 Este vorba de articolul lui P. Lafargue publicat în traducere rusă 
„Dvijeni� pozemelnoi sobstvennosti vo Franţii" în revista „Ustoi" 
nr. 3-4 şi 6 pe 1882. 

In scrisoarea către Marx din 20 martie 1882, Laura ii scria că 
a doua parte a articolului nu aj unsese încă la Petersburg şi că 
redactorul revistei o aştepta pentru a publica prima parte. - 302. 

274 Este vorba de campania, soldată cu un eşec, intreprinsă de îm
păratul Carol al V-lea în 1541 in Algeria (care pe atunci făcea 
parte din Imperiul otoman) sub pretextul luptei împotriva pira
ţilor care se statorniciseră acolo. Suferind o infringere din partea 
armatelor turce în apropiere de oraşul Alger, armatele spaniole 
au fost alungate din toate punctele fortificate ale ţării. - 303. 

275 La începutul lunii aprilie 1882 deputatul social�emocrat Bruno 
Geiser a primit o scrisoare anonimă de provocare de la New York, 
in care se pretindea că în Germania se pregăteşte o insurecţie. 
Geiser a C<Jmunicat poliţiei conţinutul scrisorii şi a publicat o 
declaraţie în care spunea că social-democraţia germană nu urmă-



reşte nicidecum dezlănţuirea unei revoluţii în Germania. In arti
colul de fond din nr. 16 din 1:.l aprilie 1882, sub titlul „Bekennt 
Farbe ! '", ziarul „Sozialdemokrat" a criticat cu vehemenţă decla
raţia lui Geiser, arătind că, dimpotrivă, partidul şi-a pus ca sar
cină să grăbească dezlănţuirea unei revoluţii în Germania. - 308. 

276 Este vorba de corespondenţa apărută în nr. 109 al lui „Ki:ilnische 
Zeitung" din 20 aprilie 1882, intitulată „Constantinopel" ; cores
pondenţa demasca maşinaţiile de speculă ale cunoscutului spe
culant în afaceri de căi ferate, baronul Moritz Hirsch, căruia Tur
cia îi acordase concesiunea căilor ferate. - 308. 

277 Pină în prezent nu s-a găsit scrisoarea lui Darwin către Marx, 
de care aminteşte aici Engels şi pe care a menţionat-o Longuet 
în necrologul publicat la moartea lui Darwin, în ziarul ,,La Jus
tice" ; necrologul a fost reprodus sub titlul „Darwin" în nr. 18 al 
ziarului „Sozialdemokrat" din 27 aprilie 1882. - 3 1 1 .  

278 In urma creşterii nemulţumirii în rîndul maselor populare irlan
deze, guvernul Gladstone a fost nevoit să facă unele concesii, 
anulînd măsurile excepţionale introduse în ţară în 1881 (vezi ad
notarea 160). La 2 mai 1882 au fost eliberaţi din închisoare depu
taţii irlandezi în parlament, adepţi ai home-rule-ului (autoguver
nării) - Parnell, Davitt, Dillon, O'Kelly ; în acelaşi timp, au fost 
schimbaţi din funcţii „partizanii măsurilor excepţionale", care 
şi-au dat demisia - vice-regele Irlandei F. T. Cowper - (nepotul 
lui W. Cowper-Temple, fiul adoptiv al lui Palmerston) şi minis
trul pentru problemele Irlandei, Forster, în locul căruia a fost nu
mit lordul Cavendish. - 3 1 1 .  

279 Engels face aluzie la numeroasele acte teroriste, care au fost pro
vocate de situaţia grea a arendaşilor irlandezi şi care au marcat 
anul 1882 în Irlanda : în cursul acestui an s-a dublat numărul 
asasinatelor in rîndul landlorzilor, agenţilor lor, funcţionarilor de 
stat englezi şi altor persoane. - 312. 

280 Un mic fragment din această scrisoare a lui Engels a fost publi
cat pentru prima oară in cartea : „Friedrich Engels. Politisches 
Vermăchtnis. Aus unveri:iffentlichten Briefen". Berlin, 1 920. - 317. 

281 Este vorba de articolul din .,Sozialdemokrat" îndreptat împotriva 
poziţiei oportuniste a deputaţilor social-democraţi Hasenclever şi 
Blos (vezi adnotarea 232). In legătură cu acest articol, social-de
mocratul Breuel a publicat în .,Sozialdemokrat" două scrisori des
chise (în nr. 4 din 19 ianuarie şi în nr. 9 din 23 februarie), în 
care învinuie ziarul de lipsă de obiectivitate, alunecare spre anar
hism etc. şi declara că el împărtăşeşte punctul de vedere al lui 
Blos şi Hasenclever. Lui Breuel i s-a dat riposta în nr. 4, 5 şi 9 
ale lui „Sozialdemokrat" din 19,  26 ianuarie şi 23 februarie 1882. 
- 381. 

282 Aici şi mai departe, Marx se referă ironic la opereta lui Offen
bach „Die Herzogin von Gerolstein" ; în a doua j umătate a seco
lului al XIX-lea, rolul principal în această operetă era interpre-
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tat de celebra actriţă şi cîntăreaţă franceză Hortense Schneider. 
- 324. 

283 Engels îi compară în mod ironic pe deputaţii social-democraţi de 
orientare oportunistă din Reichstag cu constituţionaliştii burghezi 
din perioada revoluţiei din 1848-1849 din Germania, cărora re
publicanii democraţi le-au dat pe atunci porecla de „tînguitorii" 
(Heuler). - 329. 

284 Este vorba de articolul social-democraţilor reformişti K. Hi:ich
berg, E. Bernstein şi K. Schramm publicat sub titlul : „RUckblicke 
auf die sozialistische Bewegung in Deutschland" in volumul I al 
revistei „Jahrbuch fiir Sozialwissenschaft und Sozialpolitik", care 
a apărut la Z Urich în august 18'79. Articolul constituie o decla
raţie-program a orientării oportuniste din cadrul partidului social
democrat german. după introducerea în Germania, în octombrie 
1878, a legii împotriva socialiştilor. Acest articol reformist a fost 
supus unei analize amănunţite şi unei critici nimicitoare de către 
Marx şi Engels în „Scrisoare circulară către Bebel, Liebknecht, 
Bracke şi alţii" (cap. III „Manifestul treimii din Ziirich" : vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 172-180, precum şi vol. 34, 1982, p. 348-355). - 330, 33 l ,  
339, 438. 

285 „Banda pucioasei" - denumirea dată în deceniul al 8-lea al seco
lului al XVIII-lea unei societăţj studenţeşti de la Universitatea 
din Jena care avea o proastă reputaţie din pricina scandalurilor 
provocate de membrii ei. Ulterior, expresia de „banda pucioasei'" 
a devenit peiorativă. In 1849-1850, sub denumirea hazlie de 
„banda p ucioasei" era cunoscut la Geneva un cerc de emigranţi 
mic-burghezi germani. In 1859 Karl Vogt, democrat mic-burghez 
şi agent bonapartist a făcut în articolele lui calomniatoare o le
gătură între activitatea acestei „bande a pucioasei" şi Marx şi 
adepţii lui. Marx a respins această calomnie in cunoscutul său 
pamflet „Domnul Vogt" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 14, 
Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 428-437). - 331. 

286 Episodul relatat de Engels s-a petrecut în timpul răscoalei din 
Baden-Palatinat, sud-vestul Germaniei, în mai-iulie 1849, la care 
a participat şi el ; în legătură cu aceasta, vezi lucrarea lui „Cam
pania germană pentru constituţia imperiului" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol 7,  Bucureşti, Editura politică, 1960, p. 115-
211).  - 331. 

287 Engels a publicat pentru prima oară sub numele său în „Sozial
demokrat", în nr. 50 din 8 decembrie 1881 ; este vorba de arti
colul-necrolog „Jenny Marx, născută von Westphalen" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura politică, 
1964, p. 309-311).  El considera însă că articolul „Bruno Bauer şi 
creştinismul primitiv" (vezi op. cit., p.  316-325) este primul său 
articol publicat oficial in ziar (în nr. 19 din 4 mai 1882), in cali
tate de colaborator al ziarului. - 332. 

288 Este vorba de congresul Uniunii federative a centrului (vezi adno
tarea 243), care a avut loc la 14-21 mai 18'!12, la Paris ; repre
zentanţii grupului „Egalite". care au venit la congres, au fost 
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excl�i din partid. ln nr. 23 d i n  1 iunie 1882, in nota ,.Frankreich", 
ziarul „Sozialdemokrat" a condamnat hotărîrea luată la congres ; 
pasajul din această notă menţionat în scrisoarea de faţă a fost 
tradus în nr. 27, seria a 3-a, a lui „Egalite" d in 11 iunie 1882. Pină 
în prezent numărul din „Proletaire" în care a fost publicat răs
punsul la această notă nu a fost găsit. - 333. 

289 Această scrisoare se ocupă în special de problematica articolului 
de fond „Die Situation in Irland•• publicat de Eduard Bernstein 
în „Sozialdemokrat" din 18 mai 1882 sub pseudonimul Leo. Fără 
a cere permisiunea lui Engels, Wilhelm Liebknecht a citat, cu mo
dificări redacţionale, partea cea mai i mportantă din scrisoare în 
articolul „Zur irischen Frage" publicat în „Sozialdemokrat" din 
13 iulie Hl82. La începutul articolului a adăugat următoarea ob
servaţie : „Un prieten al Irlandei, care cunoaşte, ca puţini alţii 
ţara şi poporul, ne scrie din Londra cele ce urmează în cîteva 
puncte fiind in d ezacord cu cele afirmate in nr. 21 al ziarului 
„Sozialdemokrat". Manuscrisul părţii publicate a scrisorii lui En
gels s-a pierdut ; manuscrisul părţii finale care s-a păstrat începe 
cu cuvintele : „o pură prostie, o pură „propagande par le fait" 

· bakunistă, fanfaroană, lipsită de scop". In scrisoarea către Bern
stein din 9 august 1882, Engels se plîngea de lipsa de tact 
de care a dat dovadă Liebknecht (vezi volumul de faţă, p. 344-
346). Pentru datarea exactă a scrisorii extrem de preţioase au 
fost indicaţiile prof. dr. Helmut Hirsch de la Institutul interna
ţional de ştiinţe sociale din Amsterdam. - 333, 344. 

290 Rib bonmen - participanţi la mişcarea - apărută la sfîrşitul seco
lului al XVIII-lea în Irlanda de nord - a ţăranilor irlandezi 
uniţi in organizaţii secrete (membrii acestor organizaţii purtau, ca 
emblemă, o fîşie de pînză verde). Ribbon-iştii atacau conacele 
propri etarilor funciari, organizau atentate împotriva celor mai os
tili landlorzi şi administratori. 

White boys - denumire dată participanţilor la mişcarea ţără
nească din Irlanda care în deceniul al 7-lea al secolului al 
XVIliI-lea s-a transformat într-o amplă răscoală împotriva asu
pririi landlorzilor englezi (pentru a nu fi recunoscuţi, membrii or
ganizaţiei, care atacau de obicei noaptea, îşi ungeau obrazul cu 
vopsea neagră şi se îmbrăcau cu cămăşi albe). In secolul al 
XIX-lea asociaţiile băieţilor albi s-au contopit in multe cazuri 
cu organizaţiile ribbon-iştilor, iar o parte din asociaţii au con
tinuat să acţioneze sub vechea denumire pînă la sfîrşitul seco
lului al XIX-lea. 

Captain Rock (denumire comună d ată membrilor diferitelor 
asociaţii ţărăneşti secrete care au apărut şi au acţionat in Ir
landa din a doua jumătate a secolului al XVIII-lea şi in cursul 
primei jumătăţi a secolului al XIX-lea împotriva asupritorilor 
englezi. 

Captain Moonlight - pseudonim cu care erau semnate de obicei 
scrisorile de avertisment pe care asociaţia secretă a ribbon-iştilor 
le trimitea landlorzilor etc. - 334. 

291 Emanciparea catolicilor - abolirea in 1829, de către parlamentul 
englez, a îngrădirilor d repturilor politice ale catolicilor. Catolicii în 
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majoritate irlandezi, au obţinut dreptul de a fi aleşi în parla
ment şi de a ocupa unele funcţii guvernamentale. Totodată censul 
electoral de avere a fost mărit de cinci ori. Prin această manevră, 
clasele conducătoare din Anglia urmăreau să atragă de partea lor 
virfurile burgheziei irlandeze şi pe proprietarii funciari catolici 
şi astfel să scindeze mişcarea naţională irlandeză. - 334. 

292 In legătură cu fenianismul, vezi adnotarea 47. - 334. 

293 Afacerea Alabama - conflictul izbucnit intre S.U.A. şi Anglia în 
legătură cu ajutorul militar acordat de aceasta din urmă statelor 
din sud in timpul războiului civil din America din 1861-1865. 
Acţionind în interesul fabricanţilor de textile din ţară şi căutind 
să împiedice dezvoltarea industriei în S.U.A. guvernul englez a 
construit şi echipat pentru statele sudice vase de război care au 
pricinuit daune importante comerţului statelor din nord. Printre 
acestea era şi vasul-corsar „Alabama", care a scufundat circa 70 
de vase ale nordiştilor. După încheierea războiului, guvernul S.U.A. 
a cerut guvernului englez să plătească despăgubiri complete pen
tru pagubele pricinuite de „Alabama" şi de celelalte vase-corsar 
avutului cetăţenilor amencani. Comisia întrunită în această pro
blemă la Washington la 8 mai 1871 a hotărit transferarea afacerii 
Alabama Tribunalului de arbitraj de la Geneva. Potrivit sentin
ţei acestui tribunal, Anglia era obligată să plătească S.U.A. cu în
cepere de la 14 septembrie 1872, suma de 15,5 milioane dolari. 
Vrind să-şi asigure neamestecul S.U.A. în problema irlandeză şi 
să obţină din partea lor refuzul de a acorda sprijin revoluţio
narilor irlandezi, Anglia a cedat şi s-a supus hotăririi tribuna
lului. - 335. 

294 Aluzie la săptăminalul „Freiheit", care era editat la Londra de 
către anarhistul german, emigrantul Johann Most şi al cărui re
dactor era Karl Schneidt. Caracteristice pentru acest săpt:lminal 
erau frazele ultrarevoluţionare şi atacurile grosolane la adresa po
liticii şi tacticii Partidului muncitoresc socialist din Germania şi 
a militanţilor săi. - 337. 

295 Este vorba de evenimentele legate de congresul Uniunii federative 
a Centrului din 1 4-21 mai 1882 (vezi adnotarea 28'8). 

!n legătură cu Comitetul naţional, vezi adnotarea 29. - 337 .  

296 Engels s e  referă l a  articolul său „Bruno Bauer ş i  creştinismul pri· 
mitiv" ; data exactă a publicării articolului - 4 şi 1 1  mai 1882 în 
nr. 19 şi 20 ale ziarului „Sozialc:Lemokrat" (vezi K. Marx sl 
F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 3 16, 
325). - 339. 

297 Este vorba de broşura lui J.  Most : „Kapital und Arbeit. Ein popu
lărer Auszug aus «Das Kapital„ von Karl Marx" 2 Aufl., Chemnitz 
( 1 876) ; p rima ediţie a acestei broşuri a apărut la Chemnitz în 
1873. In cea de-a doua ediţie a broţurii Marx a introdus cu cola
borarea lui Engels şi la rugămintea lui W. Liebknecht cîteva mo
dificări şi completări. In legătură cu opinia lui Marx asupra 
acestei ediţii, vezi scrisoarea lui Engels către Van Patten din 18' apri-
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lie 188 3  (vezi Marx-Engels. Werke, Bd. 36 Dietz Verlag, Berlin, 
1967, s. 1 1-12). - 341. 

298 Este vorba de ediţia a doua rusă a lucrării lui Marx şi Engels 
„Manifestul Partidului Comunist", apărută în traducerea lui 
G. V. Plehanov în 1882 la Geneva. - 342. 

299 Un mare fragment din această scrisoare a lui Engels a fost pu
blicat pentru prima oară în revista „Mouvement Socialiste", Paris, 
t. IV, nr. 45, din 1 noiembrie 1900, în articolul lui E. Bernstein 
„Scrisori nepublicate ale lui Friedrich Engels cu privire la politica 
socială". - 344. 

300 Este vorba de ediţia franceză a lucrării lui Engels „Dezvoltarea 
socialismului de la utopie la ştiinţă". 

La rugămintea lui P. Lafargue, în 1880 Engels a prelucrat 
trei capitole din „Anti-Diihring" (capitolul I al „Introducerii" şi 
capitolele I şi  II ale secţiunii a III-a) într-o lucrare populară de 
sine stătătoare, care a apărut în traducerea lui Lafargue, mai întîi 
în publicaţia socialistă franceză „Revue socialiste", sub titlul „Le 
Socialisme utopique et le socialisme scientifique" ; în acelaşi an, 
lucrarea a fost editată în limba franceză sub formă de broşură 
separată. In legătură cu p rima ediţie germană a acestei lucrări, 
despre care vorbeşte Engels aici şi care a apărut în 1883, vezi 
adnotarea 343. - 344, 364, 379, 391.  

301 In legătură cu problema egipteană, vezi adnotarea 57. 
Aici Engels se referă la articolul „Die Sozialdemokratie und 

die egyptische Frage" publicat de redacţia ziarului „Sozialdemokrat" 
(in nr. 32 din 3 august 1882). In acest articol era aprobată rezo
luţia adoptată la adunarea organizată de guesdişti la Paris în semn 
de protest împotriva bombardării oraşului Alexandria de către 
engle7i . Rezoluţia exprima simpatia faţă de Arabi Paşa şi faţă de 
,.Partidul naţional". - 345. 

302 Kecliv - titlul cîrmuitorilor ereditari ai Egiptului în 1866-1914. 
- 345. 

303 Felah - ţăran din Egipt. Felahii constituiau cea mai de jos clasă 
exploatată a populaţiei săteşti din Egipt. - 345. 

304 Materialul promis de Engels pentru un foileton era un vechi cîn
tesc popular englez „Vicarul din Bray", tradus de el la începutul 
lunii septembrie 188'2 din limba engleză în limba germană ; tra
ducerea acestui cîntec însoţită de Engels de o explicaţie a sem
nificaţiei lui politice pentru Germania, a fost publicată sub sem
nătura lui Engels în nr. 37 al ziarului „Sozialdemokrat" din 
7 septembrie 1882 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19,  
Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 329-331 ). - 346. 

305 Un fragment din această scrisoare a lui Engels a fost publicat 
pentru prima oară în : „Briefe und Ausziige aus Briefen von John. 
Phil. Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, Karl Marx u.A. an 
F. A. Sorge und .Andere". Stuttgart, 1 906. - 346. 
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306 Engels şi-a încetat activitatea la firma comercială din Manchester 
Ia 1 i ulie 1869 şi la 20 septembrie 1870 s-a stabilit la Londra. 
- 348. 

307 Un mare fragment din a ceastă scrisoare a fost publicat pentru 
prima oară sub formă de anexă în broşura lui K. Kautsky : „So
zialismus und Kolonialpolitik", Berlin, 1907. - 351. 

308 Această scrisoare constituie un răspuns la scrisoarea lui Kautsky 
către Engels din 11 mai 1882 ; Kautsky îl ruga pe Engels să-şi 
spună părerea în legătură cu problema colonială, în special, despre 
soarta pe care o vor avea coloniile din Asia după victoria prole
tariatului european. In scrisoarea sa Kautsky afirma printre altele 
că pentru proletariatul englez şi pentru India ar fi reciproc „avan
tajos" dacă India ar rămîne în componenţa posesiunilor engleze. 
- 351. 

309 Engels nu a realizat planul expus aici de a scrie şi a publica o 
serie de articole sau broşuri despre Bismarck şi Lassalle. - 354. 

310 Expresia „venitul integral provenit din muncă pentru muncitor" a 
fost formulată pentru prima oară de Lassalle în lucrarea : „Herr 
Bastiat-Schulze von Delitzsch, der okonomische Julian, oder : Ca
pital und Arbeit", Berlin 186-1, p.  199-200. 

Vezi critica detaliată făcută de Marx acestei expresii a lui 
Lassalle în K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Ed itura 
pol itică, 196-l, p. 18-22. - 355. 

31 1 Este vorba de unificarea celor două partide muncitoreşti ge1·mane 
- eisenachienii şi lassalleenii (vezi adnotarea 245), care a avut loc 
la rongresul de unificare de la Gotha, din 22-27 mai 1875. 

Aprobînd unirea celor două partide muncitoreşti, Marx şi 
Engels considerau însă că ea trebuie să fie realizată pe o bază 
principială sănătoasă, fără ca în problemele teoretice şi politice 
să se facă concesii lassalleenilor, care-şi pierduseră influenţa în 
rîndul maselor muncitoare. Părerea comună a lui Marx şi Engels 
în această problemă a fost exprimată în scrisoarea lui Engels 
către A. Bebel din 18-28 martie 1875 şi în cea a lui Marx C'ălre 
W. Bracke din 5 mai 1875 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
vol. 34, Bucureşti, Editura politică, 1982, p. 118-124 şi p. 129-130) 
precum şi în „Critica programului de la Gotha" scrisă de Marx 
(vezi K. Marx şi  F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura po
litică, 1964, p.  11-3-1).  In pofida criticii expuse în aceste docu
mente, a proiectului de program al viitorului partid muncitoresc
social-democrat unificat din Germania care conţinea o serie întreagă 
de teze false neştiinţifice şi de concesii făcute lassalleanismului, 
programul a fost adoptat la congres numai cu mici modificări. 
- 355, 369. 

312 La Congresul de la Gotha al Partidului muncitoresc-socialist din 
Germania (27-29 mai 1877), în şedinţa din 29 mai, a depţii lui 
Dilhring au încercat să obţină interzicerea publicării în paginile 
organului central al partidului - ziarul „ Vorwărts" - a lu
crării lui Engels „Anti-Diihring". J.  Most a propus ca articole „de 
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felul articolelor critice publicate in ultimele luni de Engels împo
triva lui Diihring să nu mai fie publicate pc viitor in organul 
central al partidului. Acelaşi lucru l-a cerut şi J. Walteich. 
A. B ebel a prezentat o propunere de compromis : articolele lui 
Engels îndreptate împotriva lui Diihring să nu mai fie publicate 
in ziarul „ Vorwărts", ci sub formă de broşuri în editura „ Vor
wărts" ; de asemenea, ziarul să suspende publicarea oricăror d is
cuţii in legătură cu această problemă litigioasă. W. Liebknecht s-a 
i·idicat cu hotărire împotriva propunerii lui Most şi a aflrmaţii101· 
lui Walteich. In calitate de redactor al lui „Vorwărts", el a amintit 
că hotăl"irea cu privire la publicarea acestor articole a fost adop
tată de congresul precedent, că, după apariţia „Capitalului" lui 
Marx, aceste articole împotriva lui Diihring constituiau cea mai 
i mportantă lucrare ştiinţifică a partidului şi că, din punctul de 
vedere al intereselo1· acestuia, ele erau necesare. Liebknecht a 
adus un amendament la propunerea lui Bebe! : lucrările de acest 
gen să fie publicate într-un supliment ştiinţific la „ Vorwărts", sau 
în revista „Zukunft", sau sub formă de broşură. Congresul a adop
tat propunerea lui Bebel cu amendamentul adus de Liebknecht. 
Secţiunile a II-a şi a III-a d in „Anti-Diihring" au fost publicate 
într-un supliment al ziarului „Vorwărts". - 355. 

3 1 3  Este vorba de cele două articole ale lui Vollmar, publicate fără 
semnătură în nr. 34 şi 35 ale ziarului „Sozialdemokrat" d in 17 şi 
24 august 1882, sub titlul „Aufhebung des Ausnahmegesetzes ?" I n  
acelaşi a n  articolele a u  fost publicate sub formă d e  broşură la 
Hottingen-Ziirich, cu titlul „Aufhebung des Sozialistengesetzes ? 
Ein Wort zur Taktik dcr deutschem Sozialdemokratie", semnată cu 
pseudonimul Surtur. - :156, 365, 376, 379, 384. 

314 Engels se referă la cintecul popular englez „Vicarul din Bray•-, 
tradus de el (vezi adnotarea 304), care era însoţit de o melodie 
populară. - 356. 

3 1 5  Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în revista „Mouvement Socialiste", Paris, t. IV, nr. 45 din 
1 noiembrie 1900, in articolul lui & Bernstein, „Scrisori nepublicate 
ale lui Friedrich Engels cu privire la politica socială". - 359. 

3 1 6  Introducerea la ediţia franceză a bro5urii lui F. Engels „Dezvol
tarea socialismului de la utopic la ştiinţă" a fost scrisă de Marx 
în j urul datei de 4-5 mai J880. In broşură, introducerea a apărut 
sub semnătura lui Lafargue, care a pregătit traducerea în limba 
franceză a acestei lucrări a lui Engels. In manuscrisul descoperit 
de curînd, există o însemnare adresată lui Lafargue, căruia Marx 
îi comunică că a scris introducerea consultîndu-se în prealabil cu 
Engels şi îl roagă : „Stilizează, dar nu modifica conţinutul". In 
introducere este dată o biografie foarte elogioasă a lui Engels. 
(Vezi K Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, p. 246-250). - 360. 

317 Engcls nu a realizat planul de a scrie această broşură. - 360. 
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3 1 8  Marx şi Engels a u  scris î n  repetate rînduri, î n  1 848-1849, despre 
problema impozitelor în paginile lui „Neue Rheinische Zeitung". 
De pildă, în articolele „Nici un fel de impozite ! ! !", „Apel ", „Pro
cesul împotriva comitetului districtual al democraţilor din Renania. 
Pledoaria lui Marx" etc. (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 6, 
Bucureşti, Editura politică, 1959, p. 34, 37, 265-284). In 1850 Marx 
s-a referit la problema impozitelor in lucrarea „Luptele de clasă 
în Franţa", de asemenea, împreună cu Engels in lucrarea „Adresa 
Organului central către Liga comuniştilor. Martie 1 850". (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 7, Bucureşti, Editura politică, 
1960, p. 9-113 şi 331-338). - 360. 

319 Este vorba de Asociaţia culturală comunistă a muncitorilor ger
mani de la Londra (vezi adnotarea 152). - 361. 

320 Este vorba de Asociaţia culturală comunistă a muncitorilor germani 
de la Londra (vezi adnotarea 152). - 362. 

321 Este vorba de cotropirea Egiptului de către Anglia (vezi adnota
rea 57 ) . - 363. 

322 Aluzie la ştirea despre moartea lui Marx, apărută în ziarele bur
gheze din Germania, la sfîrşitul anului 1881. - 364. 

323 Referindu-se în glumă la legenda biblică a fugii evreilor din 
robia egipteană, Engels are în vedere băncile familiei Rotschild 
din Anglia şi din Franţa (Erlanger era reprezentantul Rotschilzilor 
în Egipt), care se numărau printre inspiratorii „controlului" fi
nanciar asupra Egiptului (vezi adnotarea 57). Astfel, incă in 1 875, 
cu aj utorul băncii Rothschilzilor, primul-ministru al Angliei, Dis
raeli, a obţinut pentru guvernul englez acţiunile canalului tle 
Suez care aparţineau Kedivului Egiptului. - 365. 

324 Un mic fragment din această scrisoare a fost publicat pentru 
prima oară în revista „Mouvement Socialiste", Paris, t. IV, nr. 45, 
din 1 noiembrie 1900, în articolul lui E. Bernstein „Scrisori ne
publicate ale lui Friedrich Engels cu privire la politica socială". 
- 367. 

32:5 Este vorba de hotărîrea Congresului de la Reims cu privire la 
programul partidului (vezi adnotarea 223) şi a Congresului de la 
Paris al Uniunii federative a centrului (vezi adnotarea 288). - 368. 

326 Engels se referă la fundamentarea teoretică a programului Parti
dului muncitoresc francez realizată in 1880 de Marx şi adoptată 
fără modificări la Congresul de la Havre al partidului (noiembrie 
16'JO). Partea practică a programului, elaborată de Marx, Engels, 
Guesde şi Lafargue a fost adoptată de congres cu unele amenda
mente, care o înrăutăţeau, introduse de Malon. - 368. 

3'.::7 Radicalii - in ultimele două decenii  ale secolului trecut, grup 
parlamentar în Franţa, care s-a desprins de partidul burghez al 
republicanilor moderaţi („oportuniştii"), a continuat să susţină o 
serie de revendicări burghezo-democratice, la care renunţase acest 
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partir;l de fapt : desfiinţarea senatului, separarea bisericii de stat, 
introducerea impozitului progresi\· pe venit etc. Pentru a atrage 
de partea sa masele de alegători, ace!.t grup cerea de asemenea 
reduccr<.>a zilei de lucru, pensii pentru invalizi, precum şi alte 
m<·1�uri cu caracter social-economic. Liderul radicalilor era Clc
menccau. In 1901 radicalii s-au constituit din punct de vedere 
organizatoric într-un partid care exprima în special interesele 
bu1·gheziei miei şi mijlocii. - 368. 

:l28 Aluzie la al doilea articol al lui Vollmar „Aufhebung des Aus
nahmegesetzcs ?" (vezi adnotarea 3 1 3).  - 368. 

32!J Materialul anexat de Engels la scrisoare nu s-a păstrat. - 3î0. 

330 Aluzie la intriqilc ţesute de Lissagaray cu scopul de a acapara 
ziarul „Citoyen·'. In urma acestor intriqi, redacţia alcătuită din 
adepţi ai lui Guesde, a fost îndepărtată, iar ziarul a primit o 
nouă denumire - „Le Citoyen et la Bataille". Dar guesdiştii au 
înfiinţat i mediat un mare cotidian sub vechiul nume „Citoyen", 
care a fost schimbat în repetate rinduri, pînă cind ziarul a fost 
numit „Egalite" (vezi volumul de faţă, p. 371-372, 373-37-1). 
- 3î 1,  383. 

331 Lovitură iz la Jarnac - lovitură mişelească. La 13 martie 1569, 
în lupta dintre catoliei şi hughenoţi de la Jarnac (oraş în Franţa, 
departamentul Charente), prinţul de Conde, conducătorul politic 
şi militar al hughenoţilor, care era rănit, a fost luat prizonier 
şi împuşcat. - 371. 

332 Este vorba de provocarea la duel a lui Paul Lafargue de către 
Prosper Lissagaray ; comparîndu-1 pe acesta din urmă. cu zia
ristul Granier de Cassagnac, om politic francez, Engels făcea o 
aluzie ironică la atacurile vehemente în presă ale lui Cassagnac, 
care au avut ca urmare o seric de dueluri şi urmăriri în justiţie. 
- 371. 

333 Este vorba de marea grevă a minerilor din Montceau-les-Mines 
(Franţa) din octombrie 1882. Greva a fost provocată de depre
siunea economică care a înrăutăţit mult situaţia clasei munci
toare. In timpul grevei, un rol provocator a jucat Brenise care 
acţiona din însărcinarea prefectului de poliţie Andrieux ; acesta 
subvenţiona ziarul anarhist „La Rcvolution Sociale" şi, prin in
termediul provocatorilor lui, a siivîrşit o serie de acte teroriste în 
această regiune. - 374, 406. 

33-1 C. J. Garcia, corespondentul din Londra al ziarului „Sozialdemo
krat", era secretarul unei mici asociaţii democrate din cartierul 
Merylebone al Londrei ; asociaţia se numea Merylebone Central 
Democratic Association şi îşi avea sediul în Grafton Street East, 
W.C„ the University Hotel. - 374. 

335 „llaupt-Chef" („comandant suprem'") - aşa l-a numit, la procesul 
de la Ki:iln din 1852 al Ligii comuniştilor, unul dintre funcţionarii 
poliţiei prusiene, Stieber, pe agentul provocator Cherval căutînd 
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sii-i atribuie î n  scop proVOC'ator rolul d e  conducător al Ligii şi 
s:1 creeze astfel aparenţa că acesta ar fi întreţinut legiituri cu 
Marx şi cu acu;1aţii de Ja proces (în legătură cu aceasta, vezi pam
fletul lui K. Marx .,Dezviiluiri asupra procesului comuniştilor de 
la Colonia" în /\.. i\larx 11i F. Engels. Opere, vol. 8, Bucureşti, Edi
tura politicii, 1960, p. 44:1-457). - 37 5. 

:J.'G W. Liebknccht a stat în închi'>oare începînd din 15 octombrie 1882 ; 
Bebe! a fost condam,nat la 1 noiembrie 1882 şi şi-a executat pe
deapsa în închisoarea din Leipzig pinii la data de 9 martie 1883. 
- 375, 377, 

337 Un mic fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în : „Friedrich Engels. Politisches Vermiichtnis. Aus unveroff
entlichten Briefen", Berlin 1920. - 376. 

3:l8 Potrivit legendei biblice, în timpul fugii evreilor din robia egip
teană, cei mai slabi de înger dintre ei, din pricina greutăţilor 
drumului şi  a foametei, au început să regrete zilele petrecute in 
captivitate. cînd cel puţin erau sătui. Expresia „a regreta oalele 
cu carne din Egipt" a devenit zicală. - 376. 

339 Engels se referă la articolul lui A. Bebel .,,Aufhebung des So
zialistengesetzes ?". publicat în ,,Sozialdemokrat" nr. 42 din 12 oc
tombrie 1882 şi îndreptat împotriva celor două articole ale lui 
Vollmar, apărute mai întîi în „Sozialdemokrat", apoi sub formă 
de broşură (vezi adnotarea 313). Bebel a supus unei critici aspre, 
în special. cel de-al doilea articol al lui Vollmar, în care autorul 
îndemna la adoptarea unc>i tactici puciste şi a organizării secrete 
a partidului. Bebel a condamnat această tactică, socotin d-o. inapli
cabilă şi funestă pentru partid. In scrisoarea către Engels din 
1 octombrie 1882 el arăta că tonul imprudent şi  limbajul folosit 
în articole de felul celor ale lui Vollmar, ar putea provoca jertfe 
inutile in rîndurile partid ului. - 376, 384. 

340 Teza lui Lassalle cu privire la „o singură masă reacţionară" a 
intrat în programul partidului social-democrat din Gennania, adqp
tat la congresul de la Gotha (vezi adnotarea 311) .  tn prqgram se 
c;punea : „Eliberarea muncii trebuie să fie opera clasei r,nunci
toare, faţă de rare toate celelalte clase constituie doai; o singură 
masă reacţionară". Vezi critica acestei teze a lui Lassalle in 
lucrarea lui Marx .. Critica Programului de la Gotha" (vezi K. Marx 
c;j F. Engels. Opere, vnl. 19,  Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 23). 
ln această scrisoare Enqels foloseşte expresia „masiil reacţionară 
unicii (cinzigen)". - 316, 384. . 

341 ln legătură cu articolul lui Bebel împotriva articolelor lui Vollmar, 
apiirut<> în broşură sub pseudonimul Surtur (vezi adnotarea 313), 
social-democratul german de dreapta L. Viereck a declarat în 
paginile ;1iarului editat de el, „Si.iddeutsche Post", că această bro
sură. in general, nu are nimic comun cu părerea partidului. tn 
n r. 44 din 26 octombrie 1882 redacţia lui „Sozialdemokrat" a pu
blicat un protest împotriva declaraţiei lui Viereck, subliniind că 
articolele care au intrat în broşură au fost scrise de ' un membru 



al partidului şi au fost publicate iniţial în organul partidului. 
- 377. 

342 Articolul lui Leon Picard cu privire la germanii din Paris, men
ţionat aici, şi publicat în „Citoyen" din 3 septembrie 1882, sub 
titlul „L'affaire de la rue Saint-Marc", era scris într-un spirit 
l?Ovinist şi a fost dezavuat de redacţia ziarului ; după cum se 
vede, însă, din scrisoarea lui Engels către Bernstein din 4 noiem
brie 1882, care constituie un răspuns la o scrisoare, încă negăsită, 
a lui Bernstein către En,gels, articolul a provocat nemulţumirea 
imigranţilor germani împotriva guesdiştilor (în legătură cu aceasta, 
vezi amănunte în volumul de faţă, p. 386-387). - 379, 381 .  

:.l43 In afară de completările şi modificările introduse direct în textul 
primei ediţii germane a broşurii „Dezvoltarea socialismului de la 
utopie la  ştiinţă" din 1883, Engels a scris pentru această ediţie o 
prefaţă specială (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Bucu
reşti, Editura politică, 1964, p. 332-334) şi a adăugat ca anexă, 
la broşură, schiţa „M�rca", desp1e apariţia .'.ii dezvoltarea pro
prietăţii funciare în Germania (vezi op. cit., p. 339-357). - 379, 
412, 421. 

3-:14 Un mic fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în revista „Mouvement Socialiste", Paris, t. IV, nr. 45 din 
1 noiembrie 1900, în articolul lui E. Bernstein „Scrisori nepubli
cate ale lui Friedrich Engels cu privire la politica socială". - 380. 

345 Engels se referă la intenţia lui de a scrie o broşură despre Bis
marck şi Lassalle (vezi volumul de faţă, p. 355-356). - 380, 385. 

346 Piatra de la Rosette - lespede de bazalt, descoperită în Egipt 
lingă oraşul Rosette de către un ofiţer al armatei expediţionare 
a lui Napoleon, în august lî99. Pe piatră era săpată o inscripţie 
în trei hmbi vechi şi cu trei feluri de caractere : în limba egip
teană veche, în limba egipteană vorbită şi în cea greacă, care 
reprezenta traducerea celor două precedente ; aceasta a făcut 
posibilă descifrarea de către savantul francez Champollion a 
hieroglifelor egiptene. Piatra se găseşte la British Museum. - 381. 

347 Engels foloseşte aici vechiul strigăt de luptă - „Hie Welf, hie 
Waibling !"  („Aici welfii, aici waiblingii !") - două partide politice 
medievale care se duşmăneau intre ele ; unul sprijinea dinastia 
Welfilor, celălalt pe cea a Hohenstaufenilor (sau a Waiblingilor, 
după numele castelului lor de familie, care se afla în oraşul 
Waibling) . Potrivit legendei, acest strigăt a răsunat pentru prima 
oară în timpul luptei care s-a dat intre partizanii celor două 
partide la Weinsberg, în anul 1140. Mai tîrziu, în perioada luptei 
dintre ipapii de la Roma şi  împăraţii germani în Italia în seco
lele XII-XV, lupta s-a dat intre partidul guelfilor şi cel al gibe
linilor (numele welfilor şi al waiblingilor denaturate în spiritul 
limbii italiene). - 384 • 

.S48 Conferinţa de la Wyden - este vorba despre primul congres al 
social-democraţiei germane după promulgarea legii împotriva so
cialiştilor (vezi adnotarea 106) ; congresul s-a ţinut la 20-23 august 
1880, în vechiul castel Wyden, situat în apropiere de Ossingen, 
cantonul Zi.irich <Elveţia). - 385. 
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349 La mitingul de la Paris, care a avut loc la 29 octombrie 188'2, 
în circumscripţia electoralii 18 din Montmartre, al curei deputat 
era Clemenceau, muncitorii aleg[1tori nu l-au lăsat să vorbească. 
- 388. 

350 Marx se referă la darea de scamă a întrunirii din 5 mai 1880 
a membrilor „Asocia\ici economi�tilor" din Paris, consacrată pro
blemei chineze în legătură cu emigraţia chineză în California. 
Darea de seamă a fost publieat<i în nr. 21 din seria a 2-a a lui 
„Egalite" din 9 iunie 1 880, sub titlul „Le patriotisme de la bour
gcuisie et Ies Chinois". Reprezentanţii economiei politice oficiale, 
Li>roy-Bollier, Garnier, Simonin ş.a. lăudau munca ieftină a chine
zilor, intrucit nevoile acestora erau reduse la minimum. Pe aceeaşi 
temă a fost publicat, în .,Rcvue Socialiste" nr. 9 din 5 iulie 1880, 
articolul �La Question chinoi!>c devant Ies economistes" semnat : 
8.M. ( Bcnoît Malon). - 394. 

351 Engels arc în vedere, în Sp<'<:ial, „Dialcctka naturii" (vezi adno
tarea 10:;). - 395. 

352 Engels intenţiona să folosească materialele indicate pentru bro
şura lui despre Bismarck şi Lassafle (vezi volumul de faţă, 
p. 355-356). Planul lui Engels nu s-a realizat. - 396. 

353 Este vorba, probabil, de cartea lui B. Malon „Histoire du socia
lisme depuis scs origines probables jusqu'ă nos jours". Lugano, 
1879. - 396. 

35-1 Datele şi citatele din eontinuarea scrisorii cu privire la situaţia 
forţelor posibiliştilor şi guesdi�tilor după sciziunea din rindurile 
Partidului muncitoresc francez (ve.1.i adnotarea 75) i-au fost co
municate lui Engels de către Lafarguc, în scrisoarea din 24 no
iembrie 1882. - 397. 

355 .F'ederation clu Nord (Federaţia Nordului) - apărută in primă
vara anului 1880, una dintre cele 6 federaţii in care pină la 
sciziune se împărţea, din punct de vedere organizatoric, Partidul 
mun citoresc francez (vezi adnotarea 75). Federaţia Nordului cu
prindea organizaţiile de partid din Lille şi Roubaix. După sciziu
nea care a aYut loc la Congresul de la St. Etienne, Federaţia 
Nordului a rămas de partea marxi'itilor. - 397, 409. 

356 Engels face o aluzie ironică la po„iţia oportunistă pe care s-a 
situat fostul membru al Ligii comuniştilor, ulterior naţional-liberal 
şi ministru prusian, Johann Miquel şi care a reiCllit în mod evident 
încă în perioada reacţiunii din deceniul al 6-lea al secolului trecut. 
Retragerea lui Miquel de pe poziţiile revoluţionare s-a vădit lim
prde şi in scrisorile sale către Marx din 6 aprilie şi 15 august 1856. 
Miquel afirma că revoluţia în Germania „nu era chiar atit de 
apropiată" şi că în procesul ei proletariatul ar trebui să stabi
leascii o strinsă legătură nu numai cu mica burghezie, ci şi cu 
burghezia liberală, iar după victoria revoluţiei ar trebui să adopte 
o tactică de natură să nu întlepărte:t.e burghezia de proletariat. 
- 398, 439. 
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357 Engels citează scrisoarea lui Lafargue din 24 noiembrie 1882. - 398. 

358' Este vorba de congresele de la St. Etienne şi de la Roanne (vezi 
adnotarea 75). - 399. 

359 Cu privire la Godard, vezi adnotarea 102. - 399. 

360 Prin istoria cu Schmidt Engels înţelege demascarea provocatorului 
german din Zlirich, F. Schmidt. In legătură cu aventurile aces
tuia şi ale şefilor săi germani, redacţia lui „Sozialdemokrat" a 
scos o broşură : „Die deutsche Geheimpolizei im Kampfe mit der 
Sozialdemokratie. A.ktenstucke und EnthUllungen auf Grund au
thentischen Materials dargesiellt", ' Hottingen-Zlirich 1882. Tot 
acolt'l şi în acelaşi an, cu acelaşi subtitlu, broşura a fost editată 
sub titlul „Deutsche Polizeischuftereien". In martie 1883 a apărut 
o a doua ediţie a broşurii. - 400. 

361 „Affaires vereuses cabinet" („Cabinetul treburilor dubioase"' sau 
„Cabinetul negru") - instituţie secretă pe lingă departamentul 
poştelor din Franţa, Prusia, Austria şi dintr-o serie de alte ţări, 
care se ocupa cu perlustr•area scrisorilor ; data din timpul monar
hiilor absolute în Europa. - 403. 

362 Este vorba de evenimentele din perioada instaurării în Anglia 
a monarhiei absolute a Tudorilor după terminarea Războiului 
celor două roze (1-155-1485). Cauza războiului a fost sîngeroasa 
luptă intestină dintre feudalii englezi grupaţi în j urul celor două 
dinastii regale rivale - Lancaster şi York (război1 1 '  îşi trăgea 
numele după însemnele de pe blazonul acestor dinastii : un tran
dafir roşu - pe blazonul dinastiei Lancaster şi un trandafir alb 
- pc blazonul dinastiei York). lnvingîndu-1 pe re>ge!e Richard 
al III-lea din familia York, întemeietorul dinastiei, regele Henric 
al VII-lea Tudor a căutat prin toate mijloacele să-şi consolidezi� 
puterea regală şi totodată să-şi întărească drepturile lui discutabile 
la tronul Angliei, întemeiate de el pe legăturile de rudenie cu 
dinastia Lancaster, căreia el a încercat să-i confere un nimb de 
sanctitate. ln acest scop, el s-a adresat în 1506 papei de la Roma, 
Iulius al II-lea, cu rugămintea de a înălţa în rîndurile sfinţilor 
şi ale mucenicilor pe unul dintre reprezentanţii casei de Lancaster 
- regele Henric al VI-lea, alungat de la tronul .Angliei de către 
familia York in timpul războiului celor două roze. Iulius al II-lea 
însă a refuzat, sub un pretext plauzibil, să satisfacă cererea re
gelui, întrucît cunoştea faima lui Henric al VI-lea de om slab 
de minte şi se temea că prin canonizarea lui va fi subminată 
autoritatea bisericii romane. 

Marx face aici un joc de cuvinte bazat pe sensurile diferite 
ale cuvîntului „innocent" : „nevinovat, pur", precum şi „slab de 
minte, idiot"'. - 403. 

363 După toate probabilităţile, K. Marx a tras aceast.l concluzie sub 
impresia cărţii lui V.V. (V. P.  Voronţov), „Sudbî kapitalizma v 
Rossii", St.-Petersburg, 1882, pe care o citise în această perioadă. 
In prefaţa la lucrarea sa, V. P. Voronţov, cunoscut publicist şi 
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economist, lider al narodnicismului liberal, scria despre ruşii „so
cialişti din şcoala lui Marx" care afirmau că dezvoltarea capi
talistă a Rusiei este inevitabilă. Voronţov, însă, încerca să de
monstreze caracterul necapitalist al evoluţiei ei social-economice, 
lansînd teorii neştiinţifice despre căile speciale de dezvoltare a 
Husiei, despre dominaţia aşa-numitei producţii populare in ţară. 
In alt pasaj al cărţii sale, el vorbeşte despre doctrina economică 
a lui Marx pe care o contestă, �a despre o .teorie general re
cunoscută". - 403. 

364 Este vorba despre articolul lui Lafargue „Notre candidat" p ubli
cat în nr. 47 al seriei a 4-a a ziarului „Egalite", din 9 deciffi
brie 1882. - 403, 409. 

365 Engels se referă la izvoarele şi la literatura despre obşte şi despre 
formele proprietăţii în obşte, despre obştea rusă, pe care Marx 
le-a studiat de-a lungul unui şir de ani, în vederea elaborării 
problemelor rentei funciare, în special, şi a relaţiilor agrare, în 
general. Printre altele, cu puţin timp înainte, Marx studiase cu 
atenţie cartea lui Kovalevski, apărută în 1879, „Obşcinnoe zemle
vladenie, pricini, hod i posledstvia ego razlojenia", din care a scos 
note amănunţite despre caracterul obştei, despre locul şi rolul 
ei social-economic în diferite epoci şi  la diferite popoare. - 403. 

366 Este vorba de Alianţa republicană socialistă, întemeiată la Paris 
în octombrie 1880 de un grup de comunarzi amnistiaţi. Printre 
organizatorii Alianţei erau activişti de seamă şi influenţi ai miş
cării muncitoreşti şi democrate, dintre care mulţi fuseseră membrl 
ai Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor şi ai Consiliului ei 
General. Alianţiştii se declarau socialişti, dar se ridicau împotriva 
oricărei doctrine în general şi propovăduiau idei proudhonist
filantropice, prin care voiau să-şi atragă simpatia burghezilor ra
dicali. Trecînd peste prestigiul comunarzilor, Jules Guesde a cri
ticat cu asprime socialismul lor mic-burghez. - 403. 

367 In perioada aceasta Bebel îşi ispăşea pedeapsa de patru luni în 
închisoarea din Leipzig, dar, cu prilejul sărbătorilor de crăciun 
deţinuţilor politici li se îngăduia, de obicei, să meargă acasă. - 403. 

368 In ajunul războiului austro-prusian din 1886, Bismarck l-a asigurat 
pe Napoleon al ILI-lea într-o formă neoficială şi vagă, că nu se 
va opune extinderii teritoriului Franţei pe seama Belgiei, Luxem
burgului şi a unei părţi a teritoriului german dintre Rin şi Mosela, 
în cazul cînd Franţa nu va împiedica formarea unei coaliţii pru
siano-italiene şi zdrobirea Austriei. La 6 august 1866, guvernul 
francez i-a cerut lui Bismarck compensaţia făgăduită pentru 
neutralitatea păstrată de Franţa în timpul războiului, insistînd 
asupra restabilirii graniţelor din 1814, retragerii garnizoanei pru
siene din Luxemburg şi alipirii acestuia din urmă la Franţa. Dar 
Bismarck a respins categoric aceste pretenţii şi, drept răspuns, 
la 19 martie 1867 a dat publicităţii tratatele secrete, încheiate de 
Prusia încă în 1866, cu statele din sudul Germaniei, Baden şi 
Bavaria. 
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Amintind de atitudinea lui Bismarck în acea perioadă, Engels 
are in vedere a ici tratativele de la 19 noiembrie 1882 dintre 
Bismarck �i ministrul ţarist al afacerilor externe, Ghirs, care a 
cerut Germaniei �ă sprijine politica orientală a Rusiei. După aceste 
tratative, în presa germană au apărut note şi articole cu caracter 
oficial cu privire la existenţa unei alianţe formale intre Germania 
şi Austro-Ungaria, încheiată încă în 1879. - 491. 

369 Este vorba de corC'sponden\a cu Rodbcrtus publicată de Rudolf 
Meyer : „Briefc und Sozialpolitische Aufsătze". Herausgegeben von 
Dr. H. Meyer. Bd. I-II. Berlin 1882/. In scrisoarea către Engels 
din 14 noiembrie 1882, Bebel observa ironic că Meyer i-a lăudat 
foarte mult pe Marx şi pe Engel�, măgulit, probabil, de "primi
rea frumoasă" pe care i-au făcut-o ace!)tia (în timpul vizitei lui 
la Londra în 1879-1880) dar că această „onoare" ei trebuie s-o 
impartă „cu cinci cardinali care i-au făcut aceeaşi cinste". - 411, 
439. 

:!70 In cuvlntarea rostită la 8 ianuarie 18B:l la Newcastle, fostul car
tist J oseph Cowcn, membru liberal al parlamentului, justifica 
cotropirea Egiptului de către Anglia (vezi adnotarea 57). Vor
bind despre „muzica viitorului" a lui Hyndman, Marx face aluzie 
la Federaţia democrată, condusă de Hyndman (vezi adnotarea 19:l) 
în programul căreia figurau revendicări grandilocvente cu caracter 
burghe7o-democrat. Cowen a fost unul din fondatorii acestei fe
deraţii. 

Cu privire la expresia „muzica viitorului", vezi adnotarea 224. 
- 416. 

371 Engels se referă la o serie de articole, publicate la începutul anu
lui 1883 in „Sozialdemokrat� ca urmare a cuvintării rostite de 
deputatul social-democrat Karl Grillenberger in şedinţa Reichsta
gul ui din 14 decembrie 1882 împotriva ministrului afacerilor in
terne, Puttkamer (acesta argumenta necesitatea introducerii stării 
de a sediu într-o serie de regiuni din Germania, în legătură cu 
legea împotriva socialiştilor, prin aceea că social-democraţia sub
minează caracterul sacru al familiei şi propovăduieşte amorul 
liber. Articolele se intitulau „Aus Grillenberger's Rede iiber die 
Handhabung des Sozialstengesetzes" (nr. 1 şi 2 din !l şi 4 ianuarie), 
�Zum Kapitel von der freien Liebe. Etwas fiir Herrn von Puttkamer 
zum Vorlesen im Reichstage" (nr. 2 şi 7, din 4 ianuarie şi 8 fe
bruarie), „Puttkamer und die ... Heiligkeit» der Familie" (nr. :i din 
11 ianuarie) şi „Van der patentirten Ehrc" (nr. 9 din 22 fe
bruarie). - 420, 445. 

:lî2 Cuvinte din instrucţiunile lui Frederic-Wilhelm al Ii-lea pentru 
generalii-maiori de cavalerie, de la 14 august 1748. - 420. 

:173 Este vorba de cuvintarea rostită de deputatul social-democrat 
Max Kayser, in Reichstag la 11 ianuarie 1883, in legătură cu dis
cutarea legii împotriva socialiştilor. - 421. 

374 Potrivit constituţiei abrogate in 1871 a Confederaţiei Germaniei 
de nord (vezi adnotarea 244), Bundesratul (Consiliul federal) era 
format din reprezentanţi numiţi de guvernele tuturor statelor 
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care intrau în componenţa Confederaţiei statelor germane ; funcţia 
Consiliului se reducea la sancţionarea legilor. - 421. 

375 Aluzie la alipirea la Prusia - ca urmare a războiului austro
prusian din 1866 şi a unificării Germaniei - a fostelor state in
dependente : Hannover, Nassau şi principatul electoral Hessen pre
cum şi a oraşului liber Frankfurt pe Main. - 421. 

376 Engels face aluzie aici la cartea lui Kautsky, editată in 181!0 : "Der 
Einfluss der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gesellschaft", 
în care Kautsky apăra "sîmburele adevărat" al teoriei lui Malthus. 
Cartea a provocat o ripostă vehementă şi din partea lui Marx. 
- 423. 

377 Engels se referă la teza lui Hegel cu privire la contradicţia dia
lectică existentă în mod obiectiv în lucruri şi în procese, pe care 
Duhring a atacat-o în cartea sa : "Kristische Geschichte der Na
tionalăkonomie und des Sozialismus" ; a doua ediţie a cărţii a 
apărut la Berlin in 1875 ; in această carte Di.ihring îl învinovăţea 
pe Marx că metoda economiei lui politic� era proprie hegelia
nismului. Engels a criticat acest pasaj din cartea lui Dilhring în 
lucrarea sa "Anti-Dilhring" (ve-.li K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 20, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 1 16-126). - 424. 

378 In prima parte a lucrării sale : "Die ilberseeische Lebensmittel
Konkurenz", Leipzig, 1881, Kautsky citează o serie de date cu 
privire la formele de agricultură în Canada, publicate. de Rudolf 
Meyer in ziarul vienez "Das Vaterland". - 426. 

379 Este vorba de primul articol, "Hetărismus", din seria de articole 
ale lui Kautsky "Die Entstehung der Ehe und Familie", publicate 
în revista darvinistă "Kosmos", Stuttgart, Jg. VI, Bd. XII (octom
brie 1882-martie 1883). Al doilea articol a fost intitulat "Die 
Raubehe und das Mutterrecht. Der Clan" şi al treilea „Die Kaufehe 
und die patriarchalissche Familie". In 1883 articolele au fost pu
blicate în fascicole separate sub titlul comun al seriei. - 426, 
440, 441. 

380 Este vorba despre articolul de fond al lui Jules Guesde apărut 
în nr. 1 al seriei a 5-a a lui „Egalite" din 16 februarie 1883. - 431 .  

381 Este vorba de Congresul de la Copenhaga al Partidului muncitoresc 
socialist din Germania, care s-a ţinut între 29 martie şi 2 aprilie 
1883 ; iniţial, congresul trebuia să fie convocat la Zilrich. - 432, 
440. 

382 In legătură cu faptul că Guesde şi Lafargue au fost deferiţi jus
tiţiei, vezi adnotarea 94. 

Code penal - codul penal francez adoptat in 1810 şi introdus 
în 1811 în Franţa şi în regiunile cucerite de francezi din vestul 
şi sud-vestul Germaniei. - 435. 

3i3 Socialistul german Moses Oppenheimer a fost demascat în fe
bruarie 1683 că colabora în ascuns la presa b urgheză şi a delapidat 
banii partidului. - 438. 
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384 l· ngels face aluLie la depunerea jurămîntului în Landtagul saxon 
de către W. Liebknecht în noiembrie 1879 şi de către A Bcbcl 
în iulie 1881. - 444. 

385 Prima apariţie în seria „Biblioteca m uncitorească germano-ame
ricană", p roiectată de A. Hepner, a fost broşura lui A. Bebel 
„Unsere Zielc", pe care Hepner a editat-o în 1883 la New York 
sub titlul modificat „Die Zi ele der Arbeiterbewegung". Hepner a 
:;cos această ediţie pe baza ediţiei a 6-a a broşurii lui Bebel, dar 
a introdus în ea o !>eric de corectări şi modificări. - 445. 

386 Telebra.na lui Engel!> către Sorge din 14 martie 1883 a fost publi
catil in „New Yorker Volkszeitung·• fără şti rea lui Engels (adău
gindu-::.e cuvîntul .,la amiază") ca telegramă trimisă special de 
Engcls pe numele redacţiei ziarului. In telegrama pe care Engels 
realmente a trimis-o ziarului două zile mai tîrziu (vezi volumul 
de faţă, p. 454), redacţia a permis strecurarea unor denaturări. 
Engels a p rotestat împotriva acestui abuz într-o scrisoare adresată 
redacţiei lui „New Yorkcr Voll{Szeitung" la 18 aprilie ms·� (vezi 
Marx-Engels. Werke, Bd. 36, Dietz Verlag, Berlin, 1967, p. 15). 
- 448, 454. 

387 Marx l-a viLitat pc Johann Phillipp Becker la Geneva la 26 sep
tembrie 1882, înainte de a părăsi Elveţia. - 450. 

388 Un mare fragment din această scrisoare a fost publicat pentru 
prima oară în revista „Die Neue Zeit". Bd. I, nr. 23, 1902--=-1903, 
în articolul lui Sorge .,,Zum 14. Mărz''. - 451. 

389 Engels a inclus textul inte!{ral al telegramei studenţilor de la 
Academia de agronomie „Petrovski" clin Moscova în articolul său 
„La moartea lui Karl Marx", publicat în "Sozialdcmokrat"' la 
:i şi 17 mai 1883 (ve;!i K. Marx şi F. Engers. Opere, vot. 19, 
Burnre!;>ti, Cditura politică, 1 964, p. 367-375). - 455. 
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- Capitalul. Critica economiei politice. Volumul I. 
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Cartea I : Procesul de producţie a capitalului (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura politică, 1966). 

- Da<; Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 1. B uch 
1 : Der- Produktionsprocess des Kapitals. Hamburg, 18167. - 84, 
154, 169, 172, 203, 222, 245, 257, 262, 280, 315, 341, 391. 

- Das Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 1, B uch 
1 : Der Produktionsprocess des Kapitals. Zweite verbesserte Auf
lage. Hamburg, 1872. - 146, 416, 417. 

- i )as Kapital. Kritik der politischen Oekonomie. Bd. 1, Buch 
I : Dcr Produktionsprocess des Kapitals. Dritte vcrmehrte Auflage 
Hamburg, 1883. - 1-!6, 24 1, 2-13-245, 292, 385, 390, 416, 423. 

Le Capital. Traduction de J. Roy, entierernent revisee par l'au
tcm-. Paris " 1872-1875/. - 90, 96, 105, 152, 169. 

- Capitalul. Critica economici politice. Volumul al I i -lea. Cartea 
a J l -a  · Procesul de circulaţie a capitalului. Hrsg. von Friedrich 
Engels (vezi K. Marx şi F.  Engels, Opere, vol. 24, Bucureşti, Editura 
politică, 1967). 

- Das Kapital. Kritik dcr politischen Oekonomie. Bd. 2, Buch 2 : 
Dcr Cirkulationsproccss des Kapitals. Hrsg. von Friedrich En
gels. Hamburg 1885. - 240, 2-14. 

- Capitalul. Critica economiei politice. Volumul al I IJ-lea. Cartea 
a 1 1 1-a : Procesul de ansamblu al producţiei capitaliste (vezi K. Marx 
�i I'. En �els, Opere, vol. 25, Bucureşti, Editura politică, 1969 şi 197J , 
partea I-II). 

- Das Kapital. Kritik der politischcn Oekonomie. Bd. 3, Buch 3 : 
Dcr Gesamtprocess der kapitalistischen Produktion. Hrsg. von 
Friedrich Engels. Hamburg 1'89-1. - 241, 2-14. 

- Către redactorul ziarului „Eastern Post" (vezi K. Marx si F. Engels, 
Opere, vol. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 503). 

- To the editor of the Eastern Post. In : The Eastern Post dln 
23 decembrie 1871. - 149, 150. 
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- Către redactorul ziarului „Eastern Post" (vezi K. Marx şi F. Engeb, 
Opere, voi. 17, Bucureşti, Editura politică, 1963, p. 511) .  

- To the editor of the Eastern Post. In : The Eastern Post din 
20 ianuarie 1872. - 149, 150.  

- Către redactorul ziarului „Eastern Post·' (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, Vlll .  17, Bucureşti , Editura politică, 1963, p. 512-513). 

- To the editor of the Eastern Post. In : The Eastern Post din 
28 ianuarie 1874. - 149, 150. 

- Introducere la ediţia franceză a broşurii lui F. Engels „Dezvoltarea 
socialismului d e  la utopie la ştiinţă" (vezi K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi. 19, Bucureşti, Editura politică, 1964, p. 246-250). 

- In : Frederic Engels : Socialisme utopique et socialisme sden
tifique. Trad. fran\aise par Paul Lafargue. Paris, 1880. - 359. 

- Introduceri' la programul Partidului muncitoresc francez (vezi 
K. Marx �i F. Engels, Opere, vol. 19, Bucureşti, Editura politicii, 
1 964, p. 251-252). In : „L'Egalitc",  scria 2-a, din 30 iunie 1880. 

- :!30, 368. 

- Luptele de clasă în Franţa. 1848-1 850 (vezi K. Marx şi F. Engels, 
Opere, voi . 7, Bucureşti , Editura politică, 1960, p. 9-11 3). 

- 1848 bis 1850. In : „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-oekono
mische Revue" 1850. - 262. 

- Manuscrise matematice. Publicate parţial în revista ,,Pod znamenem 
marksizma" nr. 1, 1933. - 26. 

- Mizeria filozofiei. Răspuns la „Filozofi a  mizeriei" a d-lui Proudhon 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 4, Bucureşti, Editura po
litică, 1963, p. 65-179). 

- Misere de la philosophie. Reponse ă la philosophie de la miscre 
de M. Proudhon. Paris, Bruxelles, 18-17. - 192, 199. 

- Răspuns la cel de-al doilea articol al lui Brentano (vezi K .  Marx 
si F. Engels, Opere, voi. 18, Bucureşti, Editura politică, 1964 
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- din 6 noiembrie 1 882. Typhoid at Ventnor. - 111 .  

- din 7 noiembrie 18'82. Imperial parliament. House of commons. 
Sir C. Rivers Wilson. - 109. 

- din 1 0  noiembrie 1882. Imperial parliament. House of commons. 
The obligations of civil servants. - 1 16. 

The Stat.ist din 29 ianuarie 1 881  - 159. 

Le Temps d in 6 august 1882. Allemagne. - 86. 

The Times din 11 aprilie 1881 .  Ireland. Cork, April 10. - 1 83 .  

- din 2 9  decembrie 1881 .  Money-market and City intelligence 
- 252. 

- din 9 ianuarie 1 883. Mr. Cowen at Newcastle. - 417.  
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Allgemeine Zeitung - cotidian conservator fondat în 1798 de Joh. Fr. 
Cotta la Tilbingen ; a apărut pînă în 1912, din 1810 pînă în 1882 
la Augsburg unde a dobîndit reputaţia unui „AZ", din 1882 la 
Miinchen. Inainte de evenimentele din martie, principalul organ 
de presă al marii burghezii liberale germane ; în deceniile al 6-lea 
:;;i al 7-lea a sprijinit planul unificării Germaniei sub hegemonia 
Austriei. - 274. 

· 

Arbeiterstimme - organ al partidului social-democrat si al sindica
telor din Elveţia, a apărut din 18'81 pînă în 1902 la Zurich şi din 
1903 pînă în 1908 la Berna. - 37, 224, 271,  396. 

The Atlan tic Monthly - revistă lunară burghezo-democrată ameri
cană, a apărut la Boston începînd din J.857. - 201. 

La Bataille - cotidian francez, radical de stînga ; a apărut la Paris 
sub redacţia lui P. Lissagaray din 1882. - 286, 321,  '337, 358, 362, 
363, 3C.9, 370. 

Der Bund - organ central al partidului democrat-liber cugetător 
din Elveţia, a apărut la Berna începînd din 1850. - 100. 

Le Citoyen - cotidian socialist francez, a apărut la Paris sub dife
rite denumiri din 188'1 pînă in 1884. Din redacţie făceau parte 
J. Guesde, P. Lafargue, B. Malon, E. Massard, A. Secondigne şi 
alţii. - 41, 83, 223, 227, 263, 286, 300, 311, 338, 358, 361-363, 369-
371,  373, 374, 381, 382, 386-389, 391. 

Le Citoyen des deux mondes - vezi Le Citoyen. 

Le Citoyen et la Bataille - publicaţie semianarhistă franceză ; a 
apărut la Paris din 18'82 sub redacţia lui Lissagaray, Mals şi Crie. 
- 371, 373, 446. 

Le Citoyen Frant;ais - vezi Le Citoyen. 

Co11co1·dia, Zeitschrift filr clie Arbeiterfrage - organ al marilor in
dustriaşi şi al socialiştilor de catedră germani ; a apărut din 1871 
pînă în 1876 la Berlin. - 163. 

Th e Contemporary Review - revistă lunară englezii de orientare li
berală, fondată în 1866 la Londra. - 120, 245, 257. 
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The Daily News - cotidian liberal, a apărut sub acest titlu din 11H6 
pină în 1930 la Londra ; organ de presă al burgheziei industriale. 
- 23, 50, 151, 182, 455. 

Deutsche Jahrbilcher filr Wissenschaft und Kunst - vezi Hallicche 
Jahrbilcher. 

Deutsch-Franzosische Jahrbilche1· - a apărut la Paris in limba 
germană sub redacţia lui K. Marx şi A. Ruge. A apărut numai un 

singur număr dublu în februarie 1844. In acest număr au fost 
publicate lucrări ale l�i Marx şi Engels. - 37, 155. 

The Eastern Post - ziar muncitoresc ; a apărut săptăminal la Londra 
din 1868 pină în 1873. Din februarie 1871 pină în iunie 1872 -
organ al Consiliului General al Asociaţiei Internaţionale a Munci
torilor. - 149. 

L'Egalite - publicaţie socialistă franceză, fondată în 1877 de J. Guesde, 
din 1880 pină în 1883 a apărut ca organ de presă al Partidului 
muncitoresc francez ; a apărut în şase serii : seria 1-a, a 2-a şi a 
3-a - săptăminal (în total 1 13 numere), seria a 4-a şi a 5-a - zil
nic (în total 56 numere). Din seria a 6-a care urma să apară săp
tăminal, a apărut un singur număr în aprilie 1886. La începutul 
deceniului al 9-lea, la această publicaţie au colaborat Marx şi En
gels. - 41,  43, 106-108 ,  l lQ, 114, 1 18', 122, 126, 128-13.1, 135, 141, 
226, 227, 230-232, 236, 237, 249, 263, 263, 270, 286, 288, 298, 300, 
321, 328, 300, 346, 361, 366, 374, 378, 382, 383, 388, 389, 391, 394, 396, 
397, 400, 404, 407-409, 431 ,  435. 

L'Emancipation. Organe Quotidien du Parti Ouvrier - cotidian socia
list francez, a apărut la Lyon de la 31 octombrie pină la 24 no
iembrie 1880, sub redacţia lui B. Malon. - 226, 388. 

L'Etendard Revolutionnail'e. Organe anarchiste hebdomadaire - săp
tăminal .anarhist francez ; a apărut la Lyon de la 30 iulie pmă 
la 8 octombrie 1882. - 115. 

L'Exploite de Nantes - ziar muncitoresc francez, a apărut în 18&"2 în 
oraşul Nantes. - 397. 

The Financial Reform Almanach - anuar englez, organ al burgheziei 
industriale, a apărut la Londra din 1865 pină în 1904. - 282. 

Le Forcat - săptămînal socialist francez, a apărut la Lille de l a  
14 iulie 1 882 pină la 7 iulie 1883. Organ al Federaţiei nordului a 
Partidului muncitoresc francez. - 397. 

I'oreign Police Gazette - publicaţie poliţistă, a apărut la Londra în 
1882. - 400. 

Frankfurter Journal - vezi Journal de Francfort. 

Frankfurter Zeitung uncl Hanclelsblatt coti dian democrat-mic-. 
burghez, a apărut din 1856 (din 1866 sub acest titlu) pinii. în 1943 
la F1·ankfurt pe Main . - 240. 

Freihcit - săptăminal germanr fondat ln 1879 la Londra de J. Most ; 
organ de presă al grupului anarhist format în jurul lui J. Most 
şi W. Hasselmann ; a propagat printre altele tactica teoriei indi
viduale, renunţarea la orice activitate parlamentară, s-a distins prin 
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frazeologie revoluţionară. Marx 11i Engels l-au criticat în repetate 
rînduri. Gazeta a apărut la Londra din 11879 pînă în 1882, in El
veţia în 1882 şi la New York din 1882 pînă în 1908'. - 178, 181, 
204, 205, 215, 298. 

Gcrichts-ZeiLung. Tageblatt fur Hamburg. AU011a und Umgegend - co
tidian editat de social-democraţi după intrnducerea legii excep
ţ ionale impotri\·a socialiştilor ; a apărut ca publicaţie neînsemnată 
din noiembrie 1878 pînă în martie 1881 cînd a fost interzis. - 376, 
384. 

The Globe and TraveHer - cotidian, a apărut la Londra din 1803 ; or
gan al whigilor ; din 1866 organ al conservatorilor. - 111.  

lfollische Jahrbii.cher şi Deutsche Jahrbii.cher - revistă literară şi  
filozofică a tinerilor hegelieni, care a apărut la Leipzig din ianua
rie 1838 pînă î n  iunie 1841 sub titlul HaHische Jahrbii.cher filr 

cleutsche Wissenschaft und Kunst şi din iulie 1841 pînă în ianuarie 
1 8 13 sub titlul Deutsche Jahrbilcher filr Wissenschaft und Kunst. 
Redacţia revistei s-a mutat din oraşul prusian Halle (Saale) in 
Saxonia, iar revista şi-a schimbat titlul deoarece în Prusia existenţa 
(•i era ameninţată. Dar şi sub noua denumire revista a trebuit cu
l'Înd să-şi înceteze apariţia. - 38. 

L'lntransigeant - a apărut la Paris din 1 86'() pînă i n  19-18 ; fondatorul 
11i redactorul-şef al ziarului a fost H. Rochefort (1880-1910) ; în 
d t•ceniul al 9-lea a avut o orientare republicană radicală. - 89, 
181 , 226, 383. 

lri.�h Wol'ld and Amedcan lndust1·ial Liberator - săpttimînal ame
rirnn burghez naţionalist, a apărut din 1870 la New York. - 239. 

Jahrbuch filr Sozialwissenschaft und Sozial1JOlitik - revistă cu ten
dinţe social-reformiste, a fost editată în 1879-1881 de K. Hi:lchbcrg 
(sub pseudonimul dr. Ludwig Hichter) la Zilrich. - 109, 329, 
331 , 339. 

Journal de. Francfort - ziar reacţionai·, a apărut cu întreruperi la 
Frankfu1·t pe Main în limba franceză din 1799 pînă la 17 i ulie 
1866. - 240. 

Journal de Geneve national, politique et litteraire - ziar conservat01·, 
a apărut din 1826 la Geneva. - 96, 99, 363. 

Journal des Debats politiques et litterair'es - cotidian fondat la Paris 
în 1789. In perioada monarhiei din iulie a fost organul de presă al 
qm·ernului, organ al burgheziei orleaniste. In timpul revoluţiei din 
1848 - exponent al concepţiilor burgheziei contrarevoluţionare. 
După lovitura de stat de la 2 decembrie 1851 - organ de presă al 
opoziţiei orleaniste moderate. - 83. 

La J:istice - cotidian, organul de presă al partid ului radical ; a apă
rut la Paris din 1880 pînă în 1930 ; din 1880 pînă în Hi'97, peri oadă 
î n  care a fost condus de fondat01·u1 lui, G. Clemenceau, a fost or
ganul aşa-numitei „extreme stingi" - aripa de stînga a partidului 
radical, care prezenta un program de reforme democrate şi sociale 
şi exprima interesele burgheziei mici şi mijlocii. După amnistia din 
11 iulie 1880 redactorul ziarului a fost Charles Longuet. - 14, 16, 
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102, 109, 1 13, 158, 182, 191, 195, 239, 240, 286, 293, 358, 362, 363, 371, 
409, 418, 456. 

Kolnische Zeitung - cotidian, a apărut din 1802 pînă în 1�45 ; organ 
de presă al marii burghezii renane şi al partidului naţional-libe
ral ; în d�eniul al 8-lea a fost purtătorul de cuvînt al lui Bismarck. 
- 18, 38, 58, 62, 95, 106, 129, 131 , 156, 308, 358. 

Kblne1· Zeitung, vezi Kolnische Zeitung. 

Koniglich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten 
Sachen - cotidian, din 1785 primeşte titlul publicaţiei „Berlinischc 
Privilegirte Zeitung", fondată în 1721 ; d i n  1751 cunoscut ca „Vos
sische Zeitung", după numele proprietarului de atunci al ziarului, 
Ch. F. Voss. - 16. 

The Labour Standard - săptăminal englez, organ de presă al trade
unionurilor, a apărut la Londra din 1881 pină in 1885 sub redacţia 
lui G. Shipton ; de la 7 mai pînă la 6 august 1881, Engels a co
laborat la această publicaţie. - 2 1 ,  204, 209, 211, 212, 221, 270, :328, 
347, 386, 390, 433. 

Die Laterne - săptămînal �ocial-democrat ; a apărut de la 15 de
cembrie 1876' pină la 20 i unie 1879 la Bruxelles, sub Tedacţia lui 
C. Hirsch ; a criticat tendinţele oportunistP din cadrul social-de
mocraţiei gennane. - 253. 

La Liberte - gazetă de seară cu orientare conservatoare, organ de 
presă al marii burghezii, a apărut la Paris din 1865 pină în 1944. 
- 149. 

Modern Thought - revic;tă lunară engleză burgheză p rogresistă pen
tru probleme de religie, politică, etică, ştiinţă şi l iteratură ; a apf1rut 
la Londra din 'i.879 pînă in 1884. - 246, 248, 257, 258. 

Naroclnaia Volea (HapoaHaR CJOIZ;i) - ziar rus ilegal, organ de 'Presă al 
organizaţiei cu acelaşi nume a narodnicilor, a apărut din octombrie 
1879 pînă în octombrie 1885 ; în total au apărut 12 numere. - 297, 
307. 

Nature. A Weeldy Ilustrated Journal of Science - revistă săptămî
nală de ştiinţe naturale, apare la Londra din 18'69. - 221. 

Neue Rheinische Zeitun g. Organ cler Demokratie - cotidian, edi tat 
sub conducerea lui Marx de la 1 iunie 1848 pînă la 19 mal 1849 
la KO!n ; ca organ de luptă al aripii proletare a democraţiei zia• 
rul a avut rolul de educator al maselor populare în lupta împo
triva contrarevoluţiei. - 156, 457. 

fl.'eue Wiein ische Zeitung. Politisch-ukonomische Revue - revistă fon
dată de Marx şi Engels in decembrie 1849 şi editatc'i de ei pină 
fn noiembrie 1850. A fost organul teoretic şi politic al Ligii comu
niştilor, continuarea lui „Neue Rheinlsche Zeitung" editat de Marx 
şi Engels la KO!n în timpul revoluţiei din 1848/1949. - 262. 

Die Neue Zeit - revistă teoretică a Partidului social-democrat ger
man ; a apărut la Stuttgart din 1883 pină în 1923 ; pînă in octom
brie 191'7 revista a fost condusă de K. Kautsky, apoi de H. Cunow. 
Din 1885 pînă în 1894 Engels a publicat o serie de lucrări impor
tante in „Neue Zeit" al cărei profil marxist a fost determinat în 
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deceniul al 10-lea în special prin contribuţia lui A. Bebel, K. Kaut
sky şi F. Mehring. La începutul secolului al XX-lea s-a situat tot 
mai mult pe o poziţie centristă. In timpul războiului mondial im
perialist din 1914-1 918 a avut orientare social-pacifistă sprijinin
du-i in fapt pe social-şovinişti. - 395, 426. 

New Yorker Volkszeitung - cotidian socialist, a apărut la New York 
in limba germană din 1878 pînă în 1932. - 198. 

Thc New York Herald - cotidian, a apărut la New York din 18:.15 
pîni:'t în 192-1 ; organ al partidului republican. - 9:1. 

N'"w York Star - ziar american. - 205. 

The Nineteenth Centui-y - 1·evistă lunară de orientare liberală ; sub 
acest titlu a apărut la Londra d i n  1877 pînă în 190-0 ; din 1900 a 
luat titlul „ The Nineteenth Century and After" şi din 1951 de „ '!'he 
Twentieth Century". - 202. 

Thc Northern Star - săptămînal englez, organ central al cartiştilor ; 
a apărut din 1837 pînă în 1852, la început la Leeds, i ar din noiem
brie 18-1-1 la Londra. Fondatorul şi redactorul re,·istei era 
F. E. O'Connor ; în deceniul al 5-lea a fost condusă de G. IIarney . 
Engels a colaborat la această publicaţie din septembrie 18-15 pină 
in martie 1 8-18'. - 340. 

La Nouvelle Revue - revisti:i franceză burghezo-republicană, fondată 
de J. Adam, a apărut la Paris din 1879. - 291-293. 

Otecest vennîie Zapiski ( Ore'lecrne11111J1e 3an:1C1w) - publicaţie politicil· 
l iterară rusă, a apărut la Petersburg d i n  1820 pînă în 1884, cind 
a fost inte1·zisă de guvernul ţarist ; din redacţie a făcut parte, 
printre alţii, V. Belinski (pînă în 1846) ; A. I. Herţen a colaborat 
la revistă ; în 1868 revista a fost redactată de N. A. Nekrac;ov şi 
M. I. Saltîkov-Scedrin ; revista a grupat în jurul ei i ntelectualitatea 
revoluţionar-democrată ; după moartea lui Nekrasov (1877) narod
nicii au căpătat o influenţă precumpănitoare asupra revistei. - 158. 

Le Petit Colon Algerien - cotidian burghezo-republican, a apărut din 
1878 la Alger în limba �ranceză. - 47, 288. 

La Petite llepublique Francaise - cotidian radical republican, a apă
rut la Paris din 1875 pînă în 1893. - 288. 

Le Petit-Journal - cotidian burghez republican, a apărut din 18u:l 
la Paris. - 288'. 

Le Petit Marseillais - cotidian burghez-republican, a apărut la Mar-
�ilia din 1868 pînă în 19H. - 65. 

· 

La Philosophie de l'Avenir. Revue du socialisme rationnel - revistă 
lunară france.t.ă, organ al republicanilor burghezi ,  a apărut la Paris 
din 1875 pînă in 1900. - 200. 

I.a Plebe - ziar italian, a apărut sub redacţia lui E. Bignami la 
Lodi din 1868 pină în 1875 şi la Milano din 1875 pînă în 1883 ; 
pînă la începutul deceniului al 8-lea a avut o orientare burghezo
democrată, apoi a devenit organul de presă al mişcării muncito
reşti socialiste ; în 1872-1873 ca organ al secţiilor d in Italia ale 
l.pternaţionalei , a sprijinit Consiliul General. - 127. 



Indice de reviste !ii ziare menţionate 549 

La Plebe. Rivista socialista - revistă lunarii socialistă italiană, a apă
rut sub redacţia lui E. Bignami la Milano din 1881 pînă Î1' 18R�. 
- 137. 

Po�t - vezi The Easterli Post. 

Le Precurseur - săptămînal !tOcialist, organ de presă al social-demo
craţiei din Eveţia romandă ; a apărut în limba france� din decem
brie 1876 pină in noiembrie 1886 la Geneva, editat şi redactat de 
J. P. Becker. Marx şi Engels au salutat fondarea unei gazete fran
ceze în Elveţia, care se opunea acţiunilor anarhiştilor !ii chiar au 
spriJinit-o financiar. - 174. 

Le Proletaire - săptăminal munt'itoresc francez, a apărut la PJri-; 
din 18'78 pînr1 in 1884 ; la începutul deceniului al 9-lca in jurul lui 
„Proletaire� s-au grupat dementele oportuniste, mic-burgheze din 
cadrul Partidului muncitoresc francez, a.5a-numiţii posibilişti. - 39, 
H, 43, 107, 114, 120, 128, 1291 227-229, 2.12, 236, 253, 263, 270, 3:1:1, 
'.337, 381, 382, 389, 396, 446. 

1'he Radical - săptăminal burghez radical englez, a apărut la Lon
dra de la 14 decembrie 1880 pinii in iulie 1882. - 258: . . 

La Republique Franc;aise - cotidian burghez râdical francez, fondat 
de L. Gambetta ; a apărut la Paris din 1871. - 16, 83. 

Revue der Neuen Rheinischen Zeitung - \'ezi Neue Rhelnische Zeitung. 
Politisch-okonomische Revue. 

La Revue socialiste - revistă lunară, fondată de socialistul mic-bur
ghez şi posibilistul francez B. Malon ; la început organ de presă 
republican-socialist, apoi sindicalist :-;i cooperatist ; a · apărut în 
1880 la Lyon şi Paris, iar din 1885 pină în 1914 la Paris. In 18UO 
la această revistă au colaborat Marx şi Engels. - 394. J � 

H6wn6sc. Cza.ţopismo socyalistyczne - revistă lunară socialistă po1o
neză, a apărut în Elveţia (Geneva) din 1879 pînă in 188"1. - 2139. 

) 
Slovo (C.,ioeo) - revistă lunară de literatură şi popularizare . a ştiin

ţei, de orientare liberală ; a api"1rut la Petersburg d i n  1878 pină în . 
aprilie 1881. - 158. 

-- ' 

Le Soir - cotidian burghez france-.1., de orientare republicană i ă apă-
rut la Paris din 1867. - 149, 150. ·I 

lJer Sozialdemokrat - organ central al sodal-democraţiei germane ; 
în perioada cit a fost în vigoare legea excepţională împotriva !io
cialiştilor, din septembrie 1 879 pină in septembrie 1888, a apărut la 
Zllrich şi din octombrie 1 888 pînă la 27 septembrie 1890 la Londra 
şi era difuzat ilegal in Germania ; datorită ajutorului' considerabîl 
pe care i l-au dat Marx şi '.Engels ziarul a depăŞit lipsurile teore
tice aproape inerente şi a devenit agitator. propagandist şi c;l!:ganiy 
zator colectiv al partidului in lupta împotriva 1egii excepţionale 
împotriva socialiştilor ; în 1881 a început colaborarea Permanentă 
a lui Marx şi mal ales a lui Engels, care prin publicarea artico
lelor lor s-a extins In toate sferele conducerii unui ziar revoluţio
nar. „„Sozialdemokrat" a fost „stindardul partidului german". - 1 13, 
128. 156, 171-174, 175, 178, 1 84, 213, 218, 235, 253, 260, 263, 273, 297, 
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310, 3118, . 329, 332, 337t 338, 339, 346, 354, 355, 358, 362--364, 374, 378, 
379, 384, •  3871 392, -395, 408, 419, 420, .435, 436, 438, 440, 445, 456. 

The Standard - cotidian englez de orientare conservatoare, fondat la 
Londra în 1827. - 23, 34, 75, 107-111, 116, 276. 

The Statist - revistă săptămînală conservatoare pentru probleme de 
economie şi politică ; a apărut la Londra din 1878. - 159 .. 

Sii.ddeiLtsche Post. Unabhăngiges demokratisches Organ filr jedermann 
aus dem Volk - ziar democrat, apărut la Miinchen din 1869 pînă 
în 1BB4 . ..:..._ 377, 419, 422, 433, 434, 436, 441. 

' . 

The Su1\ - ziar progresist burghez, fondat în 1833 la New York, din 
1868 a �părut sub redacţia lui Charles Dana ; în 1875-188'3 sub ··e
dactia lui John Swinton ; şi-a continuat apariţia pînă în 1950. - 175. 

Le Temps __,. cotidian conservator, organ de presă al marii burghezii 
franceze ; a apărut. la -Paris din 1861 pînă in 1943', Ziarul ern în 
opoziţie faţă de cel de-al doilea Imperiu şi s-a pronunţat împotriva 
războiului cu Prusia i ulterior a sprijinit guvernul apărării naţio-
nale. - 66, 83;. 1 

'l'he Times - cotidian, fondat la i ianuarie 1785 la Londra sub titlul 
„DailY uniVersel Register;' ; de la 1 ianuarie 1788 apare sub titlul 
„The Times" ; cel mai mare ziar englez de orientare conserva
tpare. - 25.:t, . 

Der Volksstaat - organul central al Partidului muncitoresc social
democrat (eisenacl"\ienii}, apă1·ut la :ye1pzig de la 2 octombrie 
1869 pînă la 29 septembrie 1876 (la început de două ori pe săptă
nună, iar . din i ulie 1873 - de trei ori). Gazeta� care exprima con
cepţiile curentu�ui revoluţionar din mişcarea muncitorească ger-. mană, a fost supusă unor perman�nte persecuţii din partea guver
nului şi a poliţiei. Componenţa redacţie{ se schimba neîncetat, ca 
urmare a arestării redactorilor, dar conducerea generalâ a r .!dac

, ţi ei a rămas în mîinile �ui W. Liebknecht. O mGlre influenţă asupra 
caracterului gazetei a avut A. Bebel, care conducea editura „ Volks
staat". Marx şi Engels au colaborat la gazetă. - r1�2, 333, 439. 

· 

Vo1ks-Zeitung - cotidian burghez, organ de presă al burgheziei libe
rale cu o stare de spirit opoziţionistă ; a apărut la Berlin din 1853 
pin<'\ în . . ţ889. -, 339. 

Vorwărts - organul central al Partidului muncitoresc socialist din 
Germania ; a apărut �a Leipzig din octombrie 1876. Marx şi Engels 
au acordat un sprijin permanent redşcţiei. Apariţia gazetei a f0st 
interzisă la sfirşitul lunii octombrie 1878 în baza legii excepţionale 
împotriva socialiştilor, - 333, 439. . . 

· 

Vo9Sische Zeitung - vezi ,1Koniglich . privllegirte Berlirtlsc!w Zeitung 
von Staats- unc:\ gelehrten Sa<:hen'•. 

Weekly Dispatch - săptă�nal, a apărut ia Londra din lS'Ol piuă ln 
1928 ; ln deceniul al Ş-lea al secolulul al XIX-lea a avut o orientare 
radicală. - 181. 

· 

. t  
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A 

A bdul Hamid al 11-lea (1842-
1918) - sultan al Turciei (1876-
1909). - 309. 

.1lbercon1, James Hamilton, duce 
de (181 1-1885) - om de stat 
e nglez, conservator ; vice-rege al 
Irlandei (1866-1868 şi lt\7-l-
1816), s-a ridicat împotriva adop
tării Land-Act-ului pentm Ir
landa din 1881. - :J3. 

Adam, Juliette (născută Lamber) 
(1836-1936) - scriitoare şi  pu
blicistă francez'.!, fondatoarea şi 
conducătoarea publicaţiei „La 
Nouvelle Revue" (1879-1886). 
- 29 1 ,  29.1. 

Aksakov, Ivan Sergheevici (1823-
1 8"a6) - publicist rus, slavofil ; 
in deceniile al 6-lea şi al 7-lea 
a criticat politica Internă a ţa
ri!lmului, in deceniile al 8-lca şi 
al 9-lea a fost unul dintr� pro
pagandiştii pan slavismului şi a i  
ideologiei de mare puter e. -
267. 

Aleko Paşa - vezi Vogoride Ale.r
andru. 

A lexandru al II-iea (1818-1881) 
ţar al Ru5ici ( 1 855-1881) .  

- :H,  178, 336. 

Alexandru al 111-lea (1845-1894) 
ţar al Rusiei ( 1 881-1894). 

- 35, 176, 280. 

.1llsop, Thomas ( 1795-188v) -
agent de bursă englez. publicist 
democrat ; a aderat la carti'1ti ; 
colaborator apropiat al lui Mm x 
în acţiunea de ajutorare a co
munarzilor emigraţi ; a fost în 
r·claţii de priE tenie cu familia 
Marx . - 18. 

A lphand, Jean Charles Aclolp�e 
(1817-1891 )  - funcţionar fran
cez, de profesiune inginer ; clin 
18'54 a con dus lucrările de rl'
construcţie a Parisului,  din 187& 
s-a ocupat de alimentnr<>.• t u  
apă a oraşului. - - 101. 

Amos, Sheldon (1835-Hl81)) - ju
rist englez ; de la inCeflutul de
ceniului al· 9-lea avocat in Egipt, 

judecător la Curtea de Apel 
(Tribunal ul pentru aburi ..::cni} 
din Alexandria (incepind din 
1882). - 120. 

Arabi Paşa, Ahmed (aprox. 18:l9.-
1911)  - politician şi militar 
burghez egiptean ; conducător al 
miscării de eliberare naţională 
e�ipteană din 1879-1882 şi u�i.11 
dintre liderii Partidului na\10-
n al · din februarie 1882 ministru 
de ;.ăzboi in guvernul naţional, 
din iulie 1882 şeful guvernului ; 
după înfringerea de la Tell el
Kebir (13 septembrie 1882) a fost 
luat pri.-:onier şi exilat de auto
l"i tăţile engleze în i nsula Ceylon, 
unde a stat pinii în HI02. - 9-l.  
:i-15. 
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Argyll, Geo1·ge John Douglas 
Campbell, duce de (1823-1900) 
- om de stat englez, peelist, ul
terior liberal ; lord păstrător al 
sigiliului (1853-1855, 18'59-1866, 
1860-1866, 1880-1881), şeful de
partamentului poştelor (1855-
1858 şi 1860), ministru pentru 
problemele Indiei (1868-18 74). 
- 185. 

Azamat - Batuk - vezi Thieb
lin H. L. 

B 

Bachofen, Johann Jakob (18 15-
1887) - istoric şi jurist elveţian, 
fondatorul dreptului comparat. 
Principala lui lucrare „Das Mut
terrecht". - 443. 

Bakunin, Mihail Alexandrovici 
(1814-18'76) - revoluţionar şi 
publicist rus, participant la re
voluţia din 1848-1849 din Ger
mania ; unul dintre ideologii 
narodnicismului şi anarhismu
lui ; in cadrul ,Internaţionalei 
I a acţionat ca duşman inveterat 
al marxismului ; la congresul de 
la Haga din 1872 a fost exclus 
din Internaţională pentru acti· 
vitate scizlonlstă. - 1 1 5, 253, 
262, 333, 336, 368, 369, 391, 398, 
399, 408, 422. 

Bamberger, Louis emigrant 
german la Londra în deceniul 
al 6-lea, redactor - al lui 
„Deutsche Londoner Zeitung" ; 
secretarul lui Karl Braun..: 
schweig, ulterior comerciant la 
Zi.irich. - 317. 

Bancrof t, Hubert Howe (1832-
1918) - istoric american, autor 
al mai multor lucrări de istorie 
şi  etnografie a Americii de Nord 
şi Centrale. - 130, 427. 

Barry, Maltman (1842-1909) - zi
arist englez, socialist, membru 
al Internaţionalei I, delegat la 
Congresul de la Haga (1872), 
membru al Consiliului General 

(1871-1872) şi al Consiliului fe
deral britanic (1872-1874) ; i-a 
sprijinit pe Marx şi Engels în 
lupta lor împotriva bakuniştilor 
şi a liderilor reformişti engle.li 
ai trade-unionurilor ; după CC! 
Internaţionala I şi-a încetat ac
tivitatea, a continuat să mili
teze în cadrul mişcării socialic;te 
din Anglia ; concomitent, a co
laborat la ziarul conservator 
„The Standard" ; în ultimul de
ceniu al secolului trecut a spri
j init aşa-numita „aripă socia
listă" a conservatorilor. - 181.  

Bauer, Bruno ( 1809-1882) - fi
lo1:0f idealist german ; tînăr h�
gelian, istoric al religiei, publi
cist ; autor al unor lucrări de 
istorie a creştinismului ; după 
1866 naţional-liberal. - 105. 

Bax, Ernest Belfort (1854-1926) 
- istoric, filozof şi ziarist englez 
soci a} ist ; de la începutul de
ceniului al 9-lea, unul dintre 
primii propagatori al marxismu
lui în Anglia ; din 1882, membru 
al Federaţiei democrate, cart 
din 1884 s-a tra.nsformat în Fe
deraţia social-democrată, în ca
drul căreia a fost unul dintrE" 
cei mai activi membri ai aripii 
ei de stînga ; a participat la 
agitaţia socialistă în rîndurile 
populaţiei sărace din Londra 
(East-End) ; din 18P.1 a întreţi
nut relaţii de prietenie cu 
F. Engels ; unul dintre fonda
torii (1911)  şi liderii Partidului 
socialist britanic, delegat la o 
serie de congrese muncitoreşti 
socialiste internaţionale ; în tim
pul primului război mondial 
- social-şovinist ; în 1916 a fost 

· exclus din partid. ·  - 246, 257.· 

Bayshawe, F. medic englCf:. 
- 414. 

Bazin, Gustave participant ac-
tiv la mişcarea muncitorească 
franceză, socialist, în deceniul 
al „!l-lea membru al Partidului 
muncitoresc francez, delegat la 
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congresul de la Reims (1881) ; 
la sfîrşitul lui noiembrie 1882 a 
fost arestat, fiind învinuit de 
instigare la război civil ; par
tizan· al lui Guesde. - 12G, 401. 

Bebel, August (1840. -1913) - mi
litant de seamă al miscării mun
citoreşti germane şi 

' internaţio
nale, de profesiune strungar în 
lemn ; membru al Internaţiona
lei I, din 1 867 deputat în lleichs
tag ; unul dintre fondatorii şi 
conducătorii social-democraţiei 
germane ; a luptat împotriva 
lassalleeanismului ; în timpul 
războiului franco„prusian s-a 
situat pe poziţiile internaţiona
lismului proletar ; a militat pen
tru sprijinirea Comunei din Pa
ris ; prieten şi colaborator al 

· lui Marx şi Engels ; militant al 
Internaţionalei a II-a ; în ulti
mul deceniu al secolului trecut 
şi la începutul secolului al 
XX-lea a luat atitudine împo
triva reformismului şi revizio
nismului, dar în ultima perioadă 
a activităţii sale a făcut o serie 
de greşeli cu caracter centrist. 
- 99-102, 125, 1 27, 143, 1 75, 
186, 198, 218'.--220, 235, 253, 261 , 
317-319, 322, 329, 330-333, 337, 
339, 342, 356, 358, 382, 363-365, 
375, 376-378, 380, 384, 396, 410-
412, 422, 432, 443, 445. 

Bebel, Julie (1843-1910) - soţia 
şi tovarăşa de luptă a lui Au
gust Bebel. - 412, 449. 

Becker, Elisabeth (m. 1884) - so
ţia lui Johann Philipp Becker 
- 2142. 

Beckel', Johann Philipp (1809-
1 886) - de profesiune perier, 
militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi inter
naţionale ; participant la revo
luţia din Hl48-1849 ; organizator 
al .secţiilor germane din Elveţia 
ale Internaţionalei I, delegat la 
Conferinţa de la Londra (1865) 
şi la toate congresele Internaţio
nalei I. A corespondat cu Carol 

Farcaş, unul din conduccl.torii 
secţiei din Timişoara a Inter
naţionalei I, căruia la 1 ianua
rie 1869 i-a trimis carnetul de 
primire în Internaţională, im-

- pr�ună cu alte zece documente 
de_ primire a noi membri ; re
dactor al revistei "Vorbote" 
(1 866-1871) şi al revistei "Pre
curseur" (1877-1887) ; prieten şi 
tovarăş de luptă al lui Marx şi 
Engels. - 9f, 95, 135, 174, 1 77, 
233, 242, 269-271, 343, 406, 407, 
450. 

IJeesly, Edward Spencer (1831-
.1915) - istoric şi politician en
glez ; radical burghez, poziti
vist ; profesor la Universitatea 
din Londra ; a prezidat aduna
rea din 28 septembrie 1 864 de 
la St. Martin's Hall ; în 1870-
16'71 a luat atitudine în pre!.a 
engleză în apărarea Internaţio
nalei I şi a Comunei din Paris ; 
a fost în relaţii de prietenie cu 
Marx. - 21, 188. 

Benningsen, Rtul.off von - (1824-
1902) - politician german naţio
nal-liberal, partizan al unifică
rii "de sus" a Germ,aniei, sub 
hegemonia Prusiei ; unul dintre 
fondatorii şi în 1859-1867 pre
şedintele Uniunii naţionale, din 
1867 lider al aripii de dreapta 
a partidului naţional-liberal, 
care reprezenta interesele marii 
burghezii, deputat în Reichstagu] 
german (1871-1883 şi 1887-
1'898). - 1 1 3. 

Bernstein, Eduard (1850-1932) 
- social-democrat german, publi

cist, redactor al ziarului "So· 
zialdemokrat" (1881-1890), dele
gat la congresele muncitoreşti 
socialiste internaţionale din anii 
1889 şi 1893 ; după moartea lui 
Engels, Jn a doua jumătate a 
ultimului deceniu, a trecut la 
revizuirea făţişă a marxismului 

_ de pe poziţii reformiste ; unul 
dintre liderii aripii pportuniste 
a social-democraţiei germane şi 
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a Internaţionalei a 1 1-a. - lOB, 
ma, 113, 11s-1 19, 1:n ,  141, 15b, 
171"-174, 183, 185, 186, 187, 212-
216, 218, 225-232, 234-237, 249, 
253, 254, 259-263, 27:J-281, 307, 
:ws, 310, :m , m�n6, :ns. 333-
:138, 339, 343, :144�1-W. 354-356, 
:l59-362, 364, 367-:170, 371, 37:J
:175, 379, :iso-:1s5, 386, :1s1, 388, 
:189, :195, 396-400, 4{)8, 409, 419-
421, 422-424, 425, 4:1�34, 435-
441,  448. 

Beu.�t. Adolf von - medic ger
man, fiu al lui Friedrich Beust, 
rudă îndepărtată a lui Friedrich 
Engels. - :lOS, :138, :i56, 424. 

Beust, Frieclrich von (1 817-1899) 
- ofiţer prusian, în 1848 a tre
cut în re.lervă din pricina con
vingerilor lui politice, partici
pant la revoluţia din 1848-1849 
din Germania ; după înăbuşirea 
revoluţiei a emigrat în Elveţia ; 
profesor de pedagogie. - 174, 
188. 

Bevan - logodnica lui Charles 
Roesgen. - 372. 

Dismarck, Otto, prinţ de (1015-
1898) - om de stat şi diplomat 
al Prusiei şi G!!rmaniei, repre
Yentant al i uncherimii prusiene ; 
ambasador la Petersburg (1859-
1862) şi la Paris (1862) ; prim
ministru al Prusiei (1862-1872 
5i 1873-1890) ; cancelar al Con
federaţiei Germaniei de nord 
(18"67-1871) şi al Imperiului ger
man (1871-1890) ; a realizat uni
ficarea Germaniei pe calc con
trarevoluţionară ; duşman inve
terat al mişcării muncitoreşti, 
autorul legii excepţionale im
potriva socialiştilor (1878). - 16, 
:14, 37, 40, 100, 129, 150, 171,  172, 
173, 176, 178, 181. 213, 228, 231, 
260, 264, 265, 278, 279, 315, 319, 
:1:12, 355, 356, 375, 377' 385, 396, 
410, 4 Ll , 422, 431, 438, 440, 444. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis (1811-
1882) - socialist mic-burghez, 
:riarist şi istoric francez ; în 1848 

membru al guvernului provizo
riu şi preşedinte al comisiei de 
la Luxemburg ; s-a situat pc o 
poziţie de pactizare cu burghe
zia ; în august 1848 a emigrat în 
Anglia, unde a fost unul dintre 
c:onducatorii emigraţiei mic
burgheze de la Londra ; depu
tat în Adunarea naţional(t din 
1871 ; s-a ridicat împotri\·a Co
munei din Paris. - 150, 409. 

Bleichrode1·, Gerson von ( 1 822-
1893) - financiar german, di
rectorul unei mari bănci din 
Berlin, bancherul personal al 
lui Bismarck, consilierul lui ne
oficial în probleme financiare 
si intermediar în diferite ma
�inaţii speculative. - 16, 18. 

Blincl, Frieclerike - !>Oţia l ui Karl 
Blind. - 146. 

B lind, Karl (1826-H.107) - publi
cist german, democrat mic-bur
ghez, participant la mişcarea re
yoluţionară din 1848-1849 din 
Baden ; în  deceniul al  6-lea 
unul dintre liderii emi�raţiei 
mic-burgheze germane de la 
Londra ; din deceniul al 7-lea 
naţional-liberal. - 146. 

Blonimestein - financiar olandez, 
la începutul deceniului al 9-lca 
al secolului trecut proprietar al 
;darului francez „Citoyen"'. -
:ns. 369, 373, 383. 

Blas, Wilhe lm (1 849-1927) - so
cial-democrat german, ziarist şi 
istoric ; unul dintre redactorii 
ziarului .,Volksstaat� ( 1 872-
1874) ; în 1877-1878, 188 1-18117 
deputat in Reichstag ; în anii 
primului război mondial social
şovinist ; după revoluţia din no
iembrie 1918, preşedinte al gu
vernului din Wilrttemberl,t 
273, 318, 329, 422. 

Blum, Hobert (1 807-1848') - zia
rist democrat mic-burghez ger
man ; in 1848 lider al aripii de 
stînga din Adunarea naţională 
dC' la Frankfurt ; în octombrie 
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1848 1l luat parte la revoluţia 
de , )a Viena, după victoria tru
pelqr , contrarevoluţionare a !ost 
imp,uşcat conform legii mar
ţial� - 331. 

Bocker ·. - ri urnele de fată al  so
ţiei lui Eduard Gumpert. 
18; 2i.·  

I ' 

Bo.cker,- .  Berta - sora soţiei lui 
Edu&r,� Gumpert. - 18. 

Bodenstedt, Friedrich (18 19-1892) 
- poet, scriitor şi traducător 
gerin!ln. - 58. 

Bonaparte - vezi Napoleon ' I. 
Bonaparte, Napoleon - Joseph 

Charles Paul, prinţul Napoleon 
(1S22-'-l891) - fiul lur Jerâme 
Bonaparte, vărul lui Napoleon 
al �II-lea ; în perioada celei de 
a . doua Republici deputat · în 
Adunarea constituantă şi în 
A�_Qnarea legislativă ; era cu
noscut sub poreclele Plon-Plon 
�r .i:"�·inţul roşu. · - 149. · 

Bdnaparte, Ludovic - veZ.i. Napo
leon al Iii-lea. 

Bontou_x, Eugene (1824-1904) -
inginer, financiar şi întreprin
zător francez ; a participat la 
construireai de căi ferate şi de 
fabrici in Franţa, Austria,  Un
gari;a. şi Serbia ; unul dintre 
�ondatoril (1878) şi conducătorii 
băr.ici.i, pe acţiuni Union �ene
;rale c,Un Paris, �reată din fon
duFile legitimiştilor şi clerica
lilor. ; in 1882 a fost condam
nat la cinci ani închisoare pen
tni speculă, dar a emigrat în 
străinătate. - 405, 409. 

Bouiş..,. Casimir (aprox. 1843-1916) 
- , . ziarist francez, blanquist, 
meiµb.ru al C.C. al Gărzii na
ţionale şi al Comunei din Pa
ris; · preşedinte aJ comisiei, de 
cei;cetare a activităţii guvernu
lUi . .t}pi:Îrării naţionale ; după în
fringerea Comunei a fost de
portat Jn Noua Caledonie ; 'in 
'deceniul al 9-lea a devenit rnem-, .. . 

bru 111 Partidl.llui muncitores� 
francez, colaborator al ziarului 
„Egalitc" (1882), :...... '01, 400. 

Brdcke, Wilhelm (1842-1880) • -

. social-democrat . gennan, a edi
tat literatură socialistă la 
Braunschweig ; unul dintre 
fondatorii (1869) şi liderii Par
tidului muncitoresc social-de
mQcrat (eisenachienii), membru 
'al fracţiunii · social-democrate 
din Reichstag (1877-1879) ; 

I ' prieten apropiat al lui Marx şi 
. Engels ţ a luptat impotriva la.: 

. ssalleeanism4J,ui, a luat atitu
" dine, Qeşj nu destul de consec-

' vent, i,mpotriva. elementelor 
oportuniste <lin cadrul partidu
lui social-democrat. - 342. 

Brodlaugh„ Charles (1833-r-1891) -r 
'.2!iarist şi politician' e�ez. ra
, dical burghez, atei.st, redactor 
d al -săptăminalului "'J;'he Nati0-

1 nal Re:former", i•a atacat cu ve
:.:i hemenţă pe Mar.x şi �sociaţia 

,1r.rternaţională a .Muncitorilor. 
l - 47' 149, 150, 161,,  2-,14. • 

• I). ' . • 

Brassey, Thomas, conte ' (1836-
1918) - economist burghez şi 
politlciart englez � mare proprie
-tar al unor intreprinderi de căi 
ferate şi de şantiere navale ; 
membru al parlamentului, libe
ral„ în 1880-1884; lord civil al 

.. 11mir'!lităţii. - l81, • , 
Btaun, Heinric7t (1854-1927} ·

Social-democrat germart, publi
cist, colaborator al revistei „t>ie 

" Neue Zeit" (1883-188'8) ; a par
t'icipat activ şi la editarea altor 
publicaţii ; ulterior reformist. 

I I 351.  

Braunschweig, Ferdinand dQce de 
(1721-1792) - general în şlujba 
Prusiei ; în· timpul Războiului 
de şapte· !lni (din noiembrie 

' 1757) a comandat trupe!� prusie
ne şi aliate care luptau 1mpotri

. va armat�lor �r..an.ceze. .şi qustt;.e.., 
. 'ce. - 240. t. 
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Braunsch weig, Kar I-Friedrich-Au.
gust-W ilhe lm (1804-1873) 
duce de Br

.
aunschweig din 1823 ; 

detronat la începutul lui sep
tembrie 1830, a emigrat ; a în
cercat să revină la putere cu 
ajutorul citorva ţări europene ; 
in deceniile al 5-lea �i al 6-lea 
a intreţinut legături cu elemen
te democratice din emigraţie ; 
a editat „Deutsche Londoner 
Zeitung". - 283. 

Brentano, Lujo (Ludwig Joseph) 
(1844-1931) --: economist bur
ghez german, reprezentant al 
economiei politice vulgare, unul 
dintre principalii reprezentanţi 
ai socialismului de catedră. -
163. 

Breuel, Ernst - social-democrat 
german ; in baza legii excep
ţionale împotriva socialiştilor a 
fost expulzat din Hamburg ; de 
la începutul deceniului al 9-lea 
emigrant la Copenhaga ; în 1882 
a criticat de pe poziţii oportu
niste linia politică a redacţiei 
ziarului „Sozialdemokrat„. 
318. 

Bright, Jacob (1821-1899) - poli
tician englez, radical burghe-.t ; 
membru al parlamentului, fra
tele lui John Bright. - 33. 

Bright, John
' 

(1811 =1889) - fabri
cant englez, politician burghez, 
unul dintre liderii adepţilor li
berului schimb şi fondatorii Li
gii lmpotriva legilor cerealelor ; 
de la începutul deceniului al 
7-lea lider al aripii de stinga a 
partidului . liberal (radical bur
ghez) ; ministru în mai multe 
guverne liberale. - 32, 33, 

·
151 .  

IJrtght, John Albert (1848-1924) 
- fabricant -şi politkian englez, 
liberal, membru al parlamentu
lui (1889-1895) ; fiul lui John 
Bright. - 32, 33. 

Hrimont ....... bonapartistă franoez.ă , 
cunoscută a lui Bradlaugh la 
Paris. - 150. 

Brissac, Henri (1823-1906) - pu
blicist francez, socialist, parti
cipant la mişcarea muncito
rească franceză ; membru al Co.
munei din Paris, secretar ge
neral al Comitetului executiv, 
apoi al Comitetului salvării p u
blice ; după inflingerea Comu
nei din Paris a fost deportat 
în Noua Caledonie ; după am
nbtia din 1880 s-a înapoiat în 
Franţa ; membru al Partidului 
muncitoresc francez, in 1882 
membru al redacţiei ziarului 
.,.Egalite'' ; partizan al lui Gu
�sde . ..;.... 107, ·400. · 

Brousse, Paul-Louis-Marie (1844--
1912) - medic. francez, socia
list mic-burghez ; participant la 
Comuna din Paris, i:lupă înfrin
gerea Comunei a emigrat în 
Spania !li in Elveţia ; a .aderat. 
la anarhişti ; în 1879 a intrat în 
Partidul muncitoresc francez ; a. 
fost unul dintre liderii !.Î ide
ologii curentului oportunist din 
cadrul miscării socialiste <lin 
Franţa -

· posibilismul. - :m. 
89, 105, 1 14, 119, 223, 227-230, 

-2:l6, 253, 26:1, 332, 337, :'llil, 368. 
369, 371, 377, 407, 447. 

Brown, John (1800-1859) - fer
mier american, unul dintre mt
l itanţii de seamă ai aripii re
VQluţionare a mişcării aboliţio
niste ; participant activ la lupta 
annată împotriva proprictari lo1· 
da sclavi din Kansas (1854--
1856) ; in 1859 a încercat să 
ridice la răscoală sclavii negri
din statul Virginia, a fost defe
rlt justiţiei şi executat. - 175. 

Brown, Willard - ziarist ameri
can, socialist, cunoscut al · lui 
K. Marx. - 176, 199, 252. I 

Riickler, Johann (aprox. 1780-
- 1803) - tilhar german, căpete-

nie a unei bande de tilh!lri din 
Regiunea renană, cunoscut S\lb 
porecla de Schinderhannes 
(Hans jecmănitoru!). - 277. 
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Burke, Thomas Henry (1829-1882) 
- om de stat englez, secretar 
personal al ministrului pentru 
problemele Irlandei ( 1869-
188'2) ; la 6 mai 1882 a· fost vic
tima unui atentat pus la cale 
de membrii organizaţiei tero
riste !oecrete mic-burgheze ir
lanide:te „Neînfrînţii". - 65, 336. 

Bilrkh, Karl (1823-1901) - eco
nrunist şi publicist elveţian de 
seamă, socialist mic-burghez, 
participant la revoluţia din 
1 848-1849 din Germania ; unul 
d intre organizatorii şi -conducă
torii secţiei de la Zi.irich a In
ternaţionalei I, delegat la Con
gresul de la Geneva (1866) şi 
secretai· al Congresului de la 
Lausanne (1867) ale l nternaţio
nal&i I ; delegat la Congresul 
inuncitoresc socialist interna
ţional (1893) ; unul di ntre fon
d atorii şi liderii mişcării coope
ratiste elveţiene. - 37, 38, 262. 
271 , 280. 

c 

Cafie1 o, Carlo (1846-1892) - par
ticipant la mişcarea inuncito
rea!ocă italiană, membru al In
ternaţionalei I ; in 1871, fiind în 
corespondenţă cu Engels, a pro
nwva:t linia Consiliului General 
în Italia ; din 1872 imul dintre 
conducătorii organizaţiilor anar
histe italiene ; spre sfîrşitul de
ceniului al 8-lea s-a îndepărtat 
de anarhism, în 1879 a editat 
<J scurtă ·expunere a volumului I 
al „Capitalului" lui Marx în 
limba italiană. - 127. 

Calomie, Charles-Alexandre de 
(17:34-1802) - om de stat fran
cez, controlor general financiar 
(1 783-1787), în timpul revolu
ţiei burgheze franceze de la 
sfîr1:'itul secolului al XVIII-iea 
a fost unul dintre conducătorii 
-emigraţiei contrarevoluţionare. 
- 171.  

Candelari, Romeo - ziarist ita
lian, în deceniul al 9-lea a co
laborat la zi arul "La Plebe". 
- 127. 

· Carol de Hohenzollern, prinţ 
(1801-1883) - fiul regelui Pru
siei Frederic Wilhelm al Iii-lea. 
- 424. 

Carol I - ve/.i Carol al V-lea. 

Carol I (1600-1649) - rege al 
Angliei (162�1649), executat în 
timpul revoluţiei burgheze en
gleze din secolul a1 XVII-iea 
- 166. 

Carol al 111-lea (1818-1889) -
- pri nţ de Monaco (1856-1889). -. 

67, 72, 317, 325. 

Carol al V-lea ( 1500-1558) - îm
părat a1 aşa-numitului Sfintul 
Imperiu roman de naţiune ger
mană (1519;__1556) şi rege al 
Spaniei (1510-1556) sub nume
le de Carol I. - 304. 

_ Carol al X-lea (1757-18.16) - rege 
al Franţei (1824-1830) ; a fo-;t 
răsturnat de revoluţia din iulie 
1 8'30. - 34. 

Cassagnac - vezi Granier de 
Cassagnac, 

Casthelaz - mama lui Maurice 
Casthelaz. - 285, 302. 

Casthelaz, Maurice - medic sl 
farmacist francez, cunoscut al 
lui Karl Marx în Alger. - 5 1 ,  
5:J, 57, 61,  285, 291 .  

. C.at:e ndish, Frederick Charles, lord 
( 1836-1882) - om de stat şi  
politician englez, liberal ; din 
1865 membru al parlamentu-

- lui ; a ocupat o serie de funcţii 
importante în &tat ; în mai 1882 
a fost numit ministru pentru 
problemele Irlandei, iar la 6 mai 
1882 a fost victima atentatului 
pus la cale de membrii orga
nizaţiei teroriste secrete mic
burgheze irlandeze "Neinfrîn
ţii". - 65, 336. 
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Cavour, Camillo Benso, conte de 
(1810-1 861) - om de stat ita
lian ideolog şi lider a1 burghe
ziei 

'
liberal-monarhiste şi al no

bilimii îmburghezite ; şef al gu
vernului Sardiniei (1352-1859 şi 
1860-1861), a dus o politică de 
unificare de sus" a Italiei, sub 
conducere; dina!'tiei de Savoia 
spre care s-a orientat cu spri
jinul lui Napoleon al J:Il-lea ; 
in 1861 a condus primul gu
vern al Italiei unificate. - 264. 

Cazot, Theodore-Joseph-Jules 
(1821-1913) - om de stat fran
cez republican burghez mode
rat'. de profesiune j urist ; advei;
sar al regimului celui de-al doi
lea Imperi u ; in 1 851-18'59 a 
stat la închisoare ; în 1870 se
cretar general al ministerului 
de interne al guvernului Apă
rarii naţionale, din 1871 deputat 
in Adunarea naţională, din 1879 
pină in ianuarie 1882 (cu 1;1ne�e 
in treruperi) ministru de Justi
ţie ; adept al lui Gambelta. 
20. 

Cezar Caius Iulius (aprox. 1 00 -
H Î e.n.) - mare general, om 
de stat şi seriilor roman, auto
rul lucrării „De bello Gallico" 
etc. - 121.  

Chamberlain, Joseph (1 836-1914) 
- om de stat şi  politician en
glez, in 1873-1875 a fost pri
marul orasului Birmingham, ul
terior, timp de mai mulţi ani, 
a fost membru în cabinetul en
glez ; unul dintre principalii or
.�anizatori ai ră7boiului 11-nglo
bur, ideoloi? al imperialismului 
englez. - 33. 

Chamfaso, Adalbert von (1781-
1838) - poet romantic german : 
s�a ridicat împotriva reacţiunii 
feudale_ - 428, 429. 

Charles al 1II-lea - vezi Carol 
al III-Zea. 

Cherbuliez An toine-Elisee (1 797-
1 869) _:. economist elveţian, 

adept al lui Sismondi, � ' îmbi
nat teoria lui Sismondi cu ele
mente ale teoriei lui Ricardo. 
- 199. : . . 

Churchill, Randolvh Henry Spen
cer, lord (1849-1895) - om de 
stat englez, unul dintre liderii 
conservatorilor, ministru pentru 
problemele Indiei (1885-188'6), 
ministru de finanţe (1886) ; par
tizan al expansiunii colonialL', 
adversar al home-rule-ului . pen
tru Irlanda, s-a pronunţat pen
tru un sistem de demagogie so
cială. - 181. 

Cieszkowski, AugtLSt, conte (181-! 
-1894) - filozof hegelian şi 
economist polonez ; din 1847 
proprietarul unei moşii din ţi
nutul Poznan, în 1848 deputat 
în Adunarea naţională pru
siană, a făcut ,parte din aripa 
de stinga, in 1852 membru in 
Landtagul prusian. - 37, :in, 
262. 

Clemenceanu, Georges-Benjamin 
(184 1-19'.W) - publicist �i po
litician burghez francez ; din 
deceniul al 9-lea lider al parti
dului radicalilor ; preşedinte al 
consiliului de miniştri (1906-
1 908 şi 1917-1920), a promovat 
o politică imperialistă . .._ •12, 8.l. 
105, J 58, 190, 361, 388, 389. 

Claude. - 302. 

Clowes, Norri.s A. - ziarist ame
rican, la începutul deceni ului 
al 9-lea corespondentul pentru 
Irlanda al ziarului „New York 
Star" ; cunoscut al lui Th'eodor 
Friedrich Cuno. -· 204, 20�. 

Cobden, Richard (18CN-18G5) -
fabricant şi politician burghc/ 
englez, unul dintre liderii adep
ţilor liberului schimb şi fOnda
torii Ligii împotriva legilor ce
realelor, membru al p arlamen
tului. - 33. 

Coghill, J. G. Sinclair - medic 
englez din Ventnor. - 110. 
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Colins, Jean-Guillau1ne-Cezar-Ale
xandre-Hippolyte (1783-1859) 
- economist mic-burghez şi 
fil-0zof francez, de origine 
belgi an ; s-a pronunţat pentru 
insuşirea rentei funciare de că
tre stat ca un mijloc de rezol
vare a tuturor contradicţiilor 
sociale ale orînduirii capita
liste. - 200. 

Collet, Charles Dob11on (m. în 
1898) - ziarist radical şi mili
tant pe tărîm social englez ; re
dactor al organului urquhartist 
„Free Press" (1859-1865) ; din 
1866 editor al lui „Diplomatic 
Review". - 190. 

Constans, Jean-Antoine-Ernest 
(1833-1 913) - om de stat fran
cez, republican burghez mode
rat ; ministru de interne (1880-
168.1 şi 188'9-1892), a promovat 
o politică de reprimare necru
ţătoare a mişcării muncitoreşti. 
- 20. 

Costa, Anclrea (1 851-1910) - mi
litant de seamă al miscării 
muncitoreşti şi socialiste italie
ne, în deceniul al 8-lea, unul 
dintre conducătorii organizaţii
lor anarhiste din Italia ; în 1879 
a criticat anarhismul, ulterior a 
luptat pentru crearea unui par
tid politic muncitoresc indepen
dent ; din 1892 membru al Par
tidului socialist din Italia, in 
cadrul căruia a aderat la aripa 
reformistă ; din 1882 deputat în 
parlament. - 107, 444. 

Cowen, Joseph (1 831-1900) 
politician şi ziarist englez, radi
cal burghez, a aderat la car
ti!,ti ; unul di ntre organizatorii 
mitingului de la Newcastle (sep
tembrie 181>2) în apărarea lui 
Garibaldi, membru al parlamen
tului (din 1874). - 174, 417. 

Cowper, Francis Thomas De Gre'Ji 
(1 834-1905) - om de stat en
glez, liberal ; vice-rege al Ir
landei (1880-1882) . - 311.  

Cowper-Temple, William Francis, 
din 1880 baron Mount-Temple 
(1811-1888) - om de �tat en
glez, membru al parlamentulm, 
ministru în mai multe guverne 
liberale ; fiu adoptiv al lui Pal
merstone. - 311.  

Crie - ziarist francez, anarhist ; 
în 1882 membru în redacţia zia
rului „Le Citoyen et la Ba
taille". - 373. 

Cromwell, Oliver (1599-1658) -
conducătorul burgheziei şi al 
nobilimii, îmburghezite în pe
rioada revoluţiei burgheze en
gleze din secolul al XVII-iea ; 
din 1653 lord-protector al An
gliei, Scoţiei şi Irlandei. - 165, 
166. 

Cuno, Theodor Friedrich (1847-
1934) - inginer constructor de 
maşini ; militant al miscarn 
muncitoreşti germane şi i

0
nter

naţionale, socialist ; în 1871-
1872 a corespondat sistematic 
cu Engels, a luptat împotriva 
anarhismului în Italia ; orga
nizator al secţiei din Milano a 
Internaţionalei I, delegat la 
Congresul de la Haga al Inter
naţionalei ( 1 872) ; după congres 
a emigrat in S.U.A., unde a 
participat Ia activitatea Interna
ţionalei ; ulterior participant la 
miscarea muncitorească si so · 
ciaiistă ameri cană. - 45i. 

D 

D"Alembert, Jean Baptiste le 
Rond (1717-178:l) - filozof şi 
matematician francez, unul din
tre cei mai de seamă reprezen
tanţi ai iluminismului francez 
din secolul al XVIII-iea. 
119.  

Daniels, Amalie (1 820-1895) 
soţia medicului Roland D aniels, 
unul di ntre conducătorii Ligii 
comuniştilor. - 256. 



560 In<lice de nume 

Danielson, Nikolai Franţevici 
(pseudonim Nikolai-on) (1 8·H-
1918) - scriitor şi economist rus, 
unul dintre ideologii narodni
cismului în ultimele două de
cenii ale secolului trecut ; timp 
de mai mulţi ani . a purtat co
respondenţă cu Marx şi Engels ; 
a tradus în limba rusă · volu
mele I, II şi III ale „Capita
lului" lui Marx (volumul I îm
preună cu G. A. Lopatin). 
157, 161 ,  243, 24.4 . . 

Dante, Alighieri (1265-1321) 
mare poet �talian. - 428. 

D'Arsonval, Jacques-Arsene (1851 
-1940) - fiziolog, . fizician şi 
biofi7ician francez. - 109. 

Darwin, Charles Iiobert (1809-
1882) - mare naturalist engle7, 
fondatorul biologiei evoluţionis
te ştiinţifice. -" 73, 96, �1 1.  395, 
427. 

Davitt, Michael (1846-1906) - de
mocrat revoluţionar irlandez, 
unul dintre liderii mişcării de 
eliberare naţională a Irlandei ; 

· unul dintre organizatorii (1879) 
şi liderii Ligii agrare, adept al 
autoguvernării I rlandei (Home 'Rule) ; membru al parlamentu
lui (18'95-1899) ; a participat la 
miscarea muncitorească en
gleză. - �4. 

Dechend, Hermann Friedrich Ale
xander von (1814-1890) - om 
de stat german. preşedinte al 
băncii Prusiei (din 1864), apoi 
al băncii Reichului (1 875-1890), 
membru al Consiliului de stat 
(<lin 1884). - 315. · 

Deinharclt, K. - inginer german 
din Munchen. - 432, 433. 

Delachau.r - medic-chirurg elve
ţian d in Interlaken. ....:... 64, 65, 
67. 

Demuth, Helene (Helen, Lenchen) 
(1823-1 890) - menajera şi prie
tena credincioasă . a familiei 
Marx. - 9, 17, �o. 24, 28, 31 ,  3-1, 

35, 38, 77, 79, 82, 85, 98, 101.  
102,- 112, 191,  195,  207, 247, W.1. 
327, 349, 350, 359, 367, 372, 394, 
401, 405, 413, 418, 430, 446, 449, 
452, 456. 

De Paepe, Cesar (1842-1890) -
muncitor tipograf, apoi medic ; 
militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti şi socialiste bel
giene, unul dintre fondatorii 
secţiei belgiene a Internaţiona
lei I, membru al Consiliului fe
deral belgian, delegat la Con
ferinţa de la Londra (1865), la 
congresul de la Lausanne (lo'67), 
de la Bruxelles ( 1868) , de la 
Basel (1869) şi la Conferinţa dl' 
la Londra (1871) ale Interna
ţionalei ;· după Congresul de la 
Haga din 1872 i-a sprijinit un 

. timp pe bakunişti ; unul di,ntre 

. fondatorii Partidului muncitc�
resc belgian (1885). - 92, 228. 

Deprez, Marcel (1843-1918) ..:....: fi
Yician şi electrotehnician fran
cez. a lucrat la rezolvarea pro
blemei transmiterii energiei 
electrice la distanţă . - 109,' 1 13, 
43H. 

Derby, Edward George Geoffrey 
Smith Stanley, conte (l 79CJ..L 
1869) '-- om de stat engle�. lf
der al t01·yilor. în a doua j lf
mă tate a secolului al XIX�lea 
anul dintre liderii partidului 
conservator ; prim-ministru 
(1852, 1858-1859, 1866-1868). ·-

167. 

Descartes, Rene (lat. - Carte.�iu�} 
(1590-1650) - cunoscut filam( 
dualist, matematician şi natu-
1·alist francez. - 123. 

Detroyat; Pierre-Uonce (i829-1.. 
18'98) - ziarist şi scriitor fra·n� 
cez, ofiţer de marină ; bonapar
tist ; a participat la războiul 
Crimeii (1853-1856) şi la . răl'
boiul franco-prusian (1 870-=-
1871) ; in deceniile al 8-lea şi 
al 9-lea proprieţar şi redactor 
al mai multor ziare ; rud::i cu 
Emile Girardin. - 150, .... . 
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Deville, Gabriel (n. 1854) - so
cialist francez, militant activ al 

, Partidului muncitoresc- francez, 
publicist, autorul unei expu
neri populare- a volumului I al 

- �Capitalului'' lui Karl Marx, 
precum şi al unor l ucrări filo
zoi'l.ce, economice şi. istorice ; de
legat la Congresul muncitoresc 

i i;ocialist internaţional din 1889 ; 
- la 1hceputul secolului al XX-lea 
- a pC!răsit mişcarea muncito-

rească. - 112, 1!3, il.41 ,  332, 396, 
397, 400, .405. 

Dickens, Charles (1812-1870) 
mare scriitor realist englez. 
1 82. 

Dietz, Johann Heinrich Wilhelm 
(1 843--1922) - zeţar şi . . e�itor 
german ; social-democrat, fon
dator al editurii social-demo
crate, din -1881 deputat în 
Reichstag. - 426. . 

Dietzgen, Joseph (1 828-1888) -
tăbăcar ; social-democrat ger
!'1an ; filowf. autodidact, a · ajuns 
m mod independent la princi
piile materialismului dialectic. 
- 33. 

. 

Dilke, Ashton 
-iV�ntworth (18'50-

1 881)- - pol.i.tlcian englez, zia
rist şi explorator, radical bur
ghez ; de la începutul' deceniu
lui al 1!-lea .proprietarul ,şi re
dactorul ziarului „Weekly Dis
patch", membru al parlamentu-· 
lui (1880-1883!. - 47, 1 81 182 
282. . ' . •  

DiTke. Charles Wentworth (1843-
1911)  - politician şi scriitor en
glez. republican . unul dintre li
derii aripii radica1e a partidu
luj li beral, membr4 al parla- . 
1nentulul ; ministru adj unct de 
extC'rne (1880-1882), ·ministru 
p0ntru problemele administra
ţiei locale (1882�1885). ·- 1®, 
1 12„ 181. - . 

Dilldtz. John (18'51-1927) - poif:. 
1 ician irlandez, unul di11tre con
d nrătorii Ligii ag-rare naţionale 
i rlEin deze ; în 1880 membru ·al 

parlamentului englez ; in dece
niul al 9-lea a fost în repetate 
rînduri arestat şi a stat la în
chisoare. - 311.  

Disraeli, . D'Israeli · Benjamin, din 
1 876 · co'llte . de · Beaconsfield 
(1804-1881) - om de stat şi 

- scriitor englez ; in a doua ju
·mătate a- secolului al XIX-iea, 
lider al partidului conservator, 
prim-ministru (1S68 şi 1 874-
1880). - 150, 181, 188. 

i)o71-kin , medic englez, 1-a tra
tat pe K. Marx şi familia sa in 
1881-1883. - 14, 1 7,_ 24, 29, 49, 
53, 67, 179, 180, 190, , 196,. 217, 
239, 243: 0257, 282, 28'5, 302, 366, 

' '372, 393, 446, 4219, 452:· 

Doria, Andrea (1468-15BO) - aini
- ral şi om politic genovei ; doge 
_ al . Genovei (1528.......,.1560), .din 1528 

a fost în slujba împăratului aşa-

- !J.Um.itului Sfîn_tul . Imperiu ro
man, Carol Quintul. � .comandant 
al flotei în expediţia împotriva 
Algerului (1541). - 303, 304. 

Dourlen - medic francez din Ar
genteuil ,  care ·1-a - fratat pe 
Karl Marx -şi familia sa in 
1881-18S2 ; prieten al lui Char-

· les Longuet. - 1 1 ,  .1 4, 15, 1 7, 
19, 73, 78, 82, 88, 103-:-105, 208, 
217,  296, 358

_. 
Dourlen - soţia doctorului Dour

len. - 15, 20. 

Dourlen - sora soţiei doctorului 
Dourlen. - 15. 

Dozon, Auguste (1822-'1891)  
funcţionar dipl9matic ş i  scriitor 

francez ; autor şi traducător al 
unor culegeri de folclor .al po-'
poarelor balcanice. - " 2î7. 

Duclerc, Charles-Theodore-Eugene 
(1812-1888) - politician şi zia
rist francez, republican bur
ghez ; membru al redacţiei zia
rului „Le National" (18'10-1846). 
ministru de finanţe in mai-iu
nie 1848 ; {lreşedinte âl ronsiliu
l ui de miniştri !;>i ministru al 
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afacerilor externe (august 1882 -
ianuarie J 883). - 105. 

Dufferin and Ava, Frederick Tem
ple Hamilton-Temple-Blackwood, 
marchiz (1826-1902) - om de 
stat şi diplomat englez, liberal, 
mare proprietar funciar in Ir
landa ; a făcut parte din guver
nul Gladstone (1868-1872), gu
vernator general al Canadei 
(1872-1878), ambasador la Pe
tersburg (187�1881) şi Co_n
stantinopol (1881-1882) ; din oc
tombrie 1882 pină in decembrie 
1883 reprezentant al guvernului 
englez în Egipt ; vice-rege al 
Indiei (1884-1888). - 417. 

Diihring, Eugen Karl (1833-1921) 
- filozof eclectic si economist 
vulgar german, reprezentant al 
socialismului mic-burghez reac
ţionar ; in filozofie imbina ide
alismul, materialismul vulgar şi 
pozitivismul ; metafizician. 
154, 355, 424. 

Dumay, Jean-Baptiste (n. 1841) 
muncitor �mecanic) francez, po
sibilist. - 447. 

Durando - profesor de botanicâ 
franC'eZ, la începutul deceniului 
al 9-lea se afla la Alger. -
303-304. 

Duverger, Arthur - ziarist bel
gian, din 1879 membru al par
tidului socialist ; la începutul 
deceniului al 9-lea, corespondent 
pentru Belgia al ziarului fran
cez „VE:�alite". - 93. 

E 

Eccarius, Johann Georg ( t 818-
1889) - croitor ; publicist, mi
litant de seamă al miscării 
muncitoreşti germane şi inter
naţionale ; emigrant la Londra, 
membru al Ligii celor drepţi, 
apoi al Ligii comuniştilor ; unul 
dintre conducătorii Asociaţiei 
culturale a muncitorilor comu
nişti germani de la Londra ; 

membru ia! Consiliului General 
al Internaţionalei (1 864-1872), 
c;ecretar general ( 1867-mai lS.71) 
şi secretar-corespondent pentru 
America (1870-1872>) ; delegat 
la toate congresele şi conferin
ţele Internaţionalei ; pînă în 
18"72 l-a sprijinit pe Marx, în 
primăvara anului 1872 s-a ală
turat liderilor reformişti ai 
trade-unionurilor engleze ; ul
terior militant în mişcarea tra
de-unionistă. - 2 1 1 .  

Eckardt, Julius (1836-1908) - pu
blicist şi ziarist burghez ger
man ; din [1884, funcţionar la 
ministerul de externe al Ger
maniei. - 266. 

Ede - vezi Bernstein, Eduard 

Ecaterina a II-a (1729-1798) 
împărăteasă a Rusiei (1702-
1 796) - 275. 

Engels, Charlotte (1833-1912) -
soţia lui Emil Engels, fratele lui 
Friedrich Engels. - 254, 255. 

Engels, Elisabeth (n. 1 861) - ne
poata lui Friedrich Engels, fiica 
lui Emil Engels. - 255. 

Engels, Emil (1828-1884) - fra
tele lui Friedrich Engels, aso
ciat la firma „Ermen & Engels" 
din Engelskirchen. - 254, 255. 

Engels, ,Emil ( 1 858-1907) - nepo
tul lui Friedrich Enge!.s, fiul lui 
Emil Engels. - 255, 347, 348. 

E1>icur (aprox. 341-aprox. 270 
i.e.n.) - filozof materialist şi 
ateist grec, din perioada elenis
mului. - 453. 

Erb.�lăh, Carl August - (1819-
189-1) - fabri<:ant din Barmen, 
cunoscut al lui Friedrich En
gels. - 255. 

Erbslăh, Carl Alexander (n. 1854) 
- fiul lui Carl August Erbs!Oh ; 
din 1882 soţul nepoatei lui Fried
rich Engels, Elisabeth Engels. 
- 255. 
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Erlanger, Michel (182B-1892) -
înalt funcţionar al băncii ' Roth
schild din Franţa ; in deceniul 
al 9-lea, reprezentant al acestei 
bănci în Egipt. - 365. 

Ermen, întreprinzători din 
Manchester, asociaţi ai firme
lor „Ermen & Engels" şi „Er
mcn & Roby"� - 348. 

Eule1·, Leonhard. (1707-1783) -
mare matematician, specialist 
în mecanică şi fizică, de origine 
eheţian, a lucrat la Academia 
de ştiinţe din Petersburg (1727-
17-U şi 1766-1783) şi din Berlin 
(11-H-1766). - 119, 154. 

F 
Fai,re, Jean-Joseph-Frederic-Al-

bert (1816-1887) general 
francez, ministru de război 

. ( 1 879-1881). - 20. 
Ferme - jurist francez, republi

can ; in perioada celui de-al 
doil(ia Imperiu a fost deportat 
în Algeria ; apoi a fost judecător 
la tribunalltl civil din Alger ; 
cunoscut al lui Charles Lon
guct Şi Paul Lafargue. - 44-
47, 55, 57, 63, 281, 283, 286, 289, 
293, 295, 300, 303, 320. 

Ferme ...- soţia judecătorului Fer
me. - 300. 

Fc?ugier - medic: francez din En
flhien. l-a tratat pe Karl Marx 
din  iunie pînă în august 1882. 
- 74, 75, 82, 85, 86, 88, 98, 1 00, 
101. 

F ielding, Henry (1707-1754) -
scriitor realist englez, unul din
tre cei mai de seamă repre7en
tanţi ai iluminismului englez 
din secolul al XVIII-lea. - 357. 

Fit+gibbon, Gerald (1793-1882) 
- jurist si publicist burghez ir
landez.- - 167. 

Fleury - 323. 

Florestun I (1785-1856) - prinţ 
de Monaco (1841-1856). - 72. 

Forster, William Edwm·d (1818-
1886) - fabricant şi politician 
englez, liberal ; membru al par
lamentului, ministru pentru pro
blemele Irlandei (1880-1882) : a 
promovat o politică de reprima
re nemiloasă a mişcării irlan
deze de eliberare naţion,ală. -
311 .  

Fortin, Edouard _, socialist fran
cez, publicist, membru al Par
tidului muncitoresc francez. 
152. 

Fourier, Charles (1772-1837) -
socialist utopist francez. Ideile 
lui au fost propagate în Ţara 
Românească de T. Diamant şi 
I. Heliade Rădulescu. - 44. 

Frankel, Leo (18'44-1896) - mi
litant de seamă al mişcării 
muncitoreşti ungare şi interna
ţionale ; giuvaergiu ; membru 
al Comunei din Paris, membru 
al Consiliului General al Inter
naţionalei 'I (1871-1872), unul 
dintre fondatorii Partidului 
muncitoresc ungar ; tovarăş de 
luptă al lui. Marx şi Engels. -
41. 

'Freeman, Edward Augustus (1823-
1892) - istoric englez, liberal, 
profesor la Universitatea din 
Oxford. - 413. 

Freycinet, Charles-Loui� de Saul
ces de (1828-1923) - om de 
stat şi diplomat francez, repu
blican burghez moderat ; în mai 
multe rînduri ministru, preşe· 
dinte al Consiliului de miniştri 
(1879-1880, 1882-1886, 1890-
1892) şi ministru de externe 
(1879-1880, 1882, 1 8'36) ; com
promis în i892, in iegătură cu 
afacerea Panama, a fost nevoit 
să demisioneze şi să se retragă 
pentru un timp din viaţa poli
tică activă. - 83. 

Frederic al  II-lea <�cel Mare") 
(1712-1786) - re�e al Prusiei 
(1740-1 786). - 420. 
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..Frederic Wilhelm (1831-1888) -
prinţ moştenitor al .  Prusiei 
(1861-ţ888) ; sub numele de 
Frederic al III-iea, împărat al 
Germaniei şi rege al Prusiei 
(1888). - 279. 

Frederic Wilhelm al 11-lea (1744-
1797) - rege al Prusiei (1786-
1797). - 126, 424. 

Frederie Wilhelm al 111-lea (1770-
18'40) - rege al Prusiei (1797-

- 1840). - 332. 

Frederic Wilhelm al lV-lea (1795-
- 1861) - rege al Prusiei (1840-

1861). - 214. 

Fritzsche, Friedrich Wilhelm 
(1825-1905) - muncitor în in
d ustria tutunului ; unul dintre 
militanţii reformişti ai mişcărit 
social-democrate si sindicale 
germane ; participant la revolu
ţia din 1848-1849, unul dintre 
fondatorii (1863) şi conducătorii 
Uniunii generale a muncitorilor 
germani, lassalleean, în 1869 a 
aderat la eisenachieni ; deputat 
în Reichstag (1868-1871, 1877-
1881). - 17.3, 175, 420, 436, 438 

Furnivall, Frederick James (1:825-
1910) - istoric al literaturii, so
cialist creştin englez ; a înfiinţat 
cîteva societăţi literare, printre 
care şi „ New Shakespeare So
ciety". - 40, 393. 

G 

Galliffet, Gaston-Alexandre-Au-
guste, marchiz de (1833-1909) 
- general fral)cez ; în timpul 
războiului franco-prusian a co
mandat un regiment de cava
lerie şi a fost luat pri.wnier Ia 
Sedan ; a fost eliberat din pri
zonierat pentru a participa la 
războiul împotriva Comuhei din 
Paris ; unul dintre călăii Co
munei, a comandat o brigadă 
de cavalerie în armata versail
lezilor ; din deceniul al 8-lea a 

ocupat. mai multe posturi mili
tare importante. - 30. 

Gambett� Leon-Michel (18'38-
1882) - avocat şi om de stat 
francez ; republican burghez ; 
membru al guvernului apărării 
naţionale (1870-1871) ; în 1871 
a înfiinţat ziarul „La Repu
blique Francaise" ; prim-minis
tru şi ministru de externe 
(1881-1882) - 20, 25, 30, 83, 
98, 361, 381, 388. 

Garcia, Charles J. - ziarist en
qlez, la începutul deceniului al 
9-lea corespondentul de la Lon
dra al ziartţlui „Sozialdemo
krat" ; adept al lui Hyndman. 
- 362, 374, 386. 

Garibaldi, Giuseppe (1807-1882) 
- revoluţionar italian, demo
crat, conducătorul mişcării de 
eliberare naţională din Italia ; 
participant la - revoluţia din 
1848-18'49 din Italia ;_ în dece
niile al 6-lea şi al 7-lea a con
d us lupta poporului italian pen
tru eliberarea naţională şi uni
ficarea ţării ; în deceniul al 
8-lea s-a ridicat in apărarea 
Comunei din Paris : a salutat 
crearea de secţii ale Internaţio
nalei I .  în Italia. - 73, 96.  

Geiser, Bruno (1846-1898) - so
cial-democrat german, -publicist, 
r.-dactor al revistei „Neue 
Welt" ; în 1881-1887 deputat 
în Reichstag ; la sfîrsitul dece
niului . al 9-lea a fost " exclus ca 
oportunist din partidul social
dcmocrat. - 308, 318, 329, 422. 

George, Henry (1839-1897) - pu
blicist american, economist bur
ghez ; a propagat ideea naţio
nalizării pămîntului de către 
statul burghez ca mijloc de 
rezolvare a · tuturor contradic
ţiilor· sociale ale orînduirii ca
pitaliste ; a încercat să ajungă 
in fruntea mişcării muncitoreşti 
americane şi s-o orienteze pe 
calea reformismului burghez. -
192, 199. 200, 245. 



(ndice de n ume 565 

Girardin, Emile de (1 806-1881) -
publicist �i politician burghez 
francez ; între 1836 şi 1866 (cu 
unele întreruperi} a fost redac
torul ziarului ,.,La Presse", i-ar 
apoi al ziarului „La Liberte" 
(1866-18'70) ; in politică a ex
celat . P rintr-o ' totală lipsă de 
principii ; înainte de revolu\ia 
din 1848 a făcut opoziţie guver
nului Guizot � în ·:Perioada re
voluţiei a .fo,sLrepublican bur
ghez ; deputat în Adunarea le
gislativa (1 850�1 851), în 1850 
reprezentant al aşa-numitului 
socialism burghez ; ulterior bo
napartist. - 150'. 

Gladstone, William Ewart (1809-
1898) - om de stat englez, tory, 
apoi peelist ; în a doua jwnu
tate a secolului al XIX-lea unul 
dintre liderii partidului liberal ; 
cancelar al trezoreriei (ministru 
de finanţe) (1852-1855 şi 1859-
1866) şi prim-ministru (1868-
1 874, 1 880-1885, 181l6, 1892-
1894). - 33, 98, 106, 109, 1 1 3, 
151, 1 7:1, 176, 1 78, 180, 182, 183, 
189, 258, 31 1 ,  33-4, 336, 353, 417.  

G<xlard, - ziarist francez, anar
hist. - 1 23, 381, 399. 

Goethe, Johann Wolfgang von 
(1749-1832) ...:... scriitor, . gindi
tor şi om de ştiinţă german. -

29:}, 323. 

Gorceakov, Alexandr Mihailovici, 
prinţ (1798-1883} - om de stat 
şi diplomat rus, ministru de ex
terne (1856-1882). - 181.  

GQschen, George Joachim, vi
conte . de Hawkhu.rst (1831-
1907) - om de stat şi politician 
englez ; de origine- ger.man ; la 
inceput 1iberal ; din 1863 mem
bru al parlamentului ; de mai 
multe ori membru al guvernu
lui, autor al mai multor lucrări 
pq teme economice. - 120, 417. 

Gould, Jay (1836-1892) - milio
nar american, antreprenor de c-Ji 
ferate şi financiar. - 160. 

Graham, str James Robert George 
of Netherby (1792-1861) - om 
de stat englez, la începutul ac
tivităţii sale whig, mai tirziu 
peelist, ministru de interne 
(1841-1846), primul lord al ami
ralităţii (ministru al marinei) 
(1 830-1834, 1852-1855). - 109. 

Granier de Cassagnac, PauI-
Adolphe-M arie-Prosper (1843-
1 904) - ziarist francez şi politi
cian, cunoscut prin d uelurile 
sale şi prin polemica sa ascu
ţită. - 371. 

Green, Lisa. - 195. 

Grevy, Fro.�ois-Paul-Jules (1807-
1891 ) - om de stat francez, re
publican . burghez moderat ; 
preşedinte al republicii (1 879-
1 887). - 20, 214. 

Grillenberger, Karl �1 8-iS-1897) -
social-democrat german, munci
tor, apoi publicist ; din 1881 de
putat 1n Reichstag ; in ultimul 
deceniu al secolului trecut a 
aderat la aripa oportunistă a 
partidului social-democrat. 
420, 445. 

GrimalcU - dinastie a principilor 
de Monaco, aflatâ la domnie in
cepînd din secolul al XIV-lea 
şi pină in zilele noastre {cu o 
întrerupere din 1 793 pînă in 
1814). - 71. 

Grimaldi, Lamberto (m. aprox. In 
1494) - principe rle Monaco 
(1457-1494). - 71.  

Guesde, Jules ( Mathieu-Bastlej 
(1845-1922) - militant de sea
mă al mişcării muncitoreşti şi 
socialiste franceze şi internaţio
nale ; la începutul activităţii 
sale republican burghez ; fn 
prima jumătate a deceniului al 
8-lea a aderat la anarhişti ; ul
terior unul dintre fondatorii 
Partidului muncitor-esc francez 
(1879) � a propagat ideile mar
xismului in Franţa ; a fost 
mulţi ani conducătorul aripii 
reV<lluţionare a mişcării soda-



566 Indice 4� gume 

}jste franceze şi a luptat. ÎlllJ>o
triva oportunlsmului ; în timpul 
primului. război mondial. şocial
şovinist. - 39-42, 83, 891 1 07, 
117, 119, 122, 124, 126, 214, 226-
231, 238, 253, 263, 300, 332, 338, 
�1, 361, 369, 373, 377, 381, 366, 
388� 392, �6, ,397, 400, 40l, 404, 
405, 407, 431, 435, 446. 

. 

Guiz.ot, Frqncois:-Pi.et:re-c;u{ziatime 
(1787-1874) - istoric b\J;rghez 
şi om de stat francez, odeanist ; 
din 1840 pînă la ..revoluţia din 
februarie lli48 a condus efectiv 
politica internă şi externă a 
Franţei ; exponent al: interese
lor marU b.urghezil • financia,re. 
,..... 200, • J 

Gumbe!, "Abraham - social�de
mocrat german· i · la ' ir\Ceputul 
deceniului al 9-lea emigrant în 
Franţa, jn 1�83. funcţjon,ar de 
bancă la . P11ris ; autor .. al .  l..lnor 
scr\sori cătr� . redacţia .?iarnl,ui 
,,Sozialdemokrat�, în care a. ţri-

, tiaat linia justă adoptată de ziar 
în problfillla . sciziunii din <:adrul 

.Partidului ml!ncitoresc frq.n1;ez. 
- 119. .: ,. ' "'  

Gumpert, ·Eduard, (m. 1893) -
medic gern:ian la Manchester, 
unul dintre prietenii lui Marx 

. şi J!;ngels. - 18, 21. 

H 
Hares, John (n.. 1S39r - ·ţJsător ; 

militant al mişcării trade-1.inio
niste engleze, membru" al Con
siliuhli General al Internaţiona
lei I (1866-1872) şi secretar al 
acestui Consiliu (.1871-1S72), 
membru al Comitetului Execu
tiv al Ligii pentru .reformă, . a 
făcut parte: din.: Liga pămintu-

, lui şi a muncii ; delegat .Ia Con
ferinţa de la Londra (1871) şi Ia 
Congresul de la Hag.a (1872) ale 
Internaţi<'malei � preşedinte, 
-apoi secretar al Consiliului ·fe
deral britanic, a fo!lt lldetul 
aripii lui oportuniste ; fi ltiptat 

D • • .Jl'1 • 

impotxiva lui .Marx: şi adepţilor 
�ui ; a fo�t exclus din lnterna

L ţ;onală prin hotărirea Consiliu
lui General din 30 mai · 1873. -
149, 

/{tine!, Albert (1833-1918) - po-
1.!itician german, profesor d'e is
toria dreptului de stat, · depu· 
tat in Reichstag ; unul dintre 
11.derii partidului progresist ; ul

'teriol" a aderat la partidul liber
cugetlitorilor. - 38. 

,fl.anssen, Georg (1809-1894) -
1 • e<;cnornist ,it;mrghez �erman ; au

torul mai multor lucrări în pro
bleme de istorie a agriculturii 
şi a relaţiilor agrare din Ger-
-inania. _. 135 . · · 

' „ ' •  

H cmiey, George Julian (1817-
l897) ,...- militant de seam,ă al 

' ·,rnîşcării muncitoreşti engleze, 
,; µrml .Qinţre . liderii aripii . de 

stîngeţ a cartiştilor, vedactor al 
ziarului „Northern Star"„ al 
săptăminalului „Red Republi-

. can" şi al alt<>.r publicaţii,, pe
:riodice ca,rfi&te ; qin 1862 pină 
în 1 888 a tri�jt ca emigrant - în 
S.U.A. ; membru al Internaţio

· llalei I ; .a întreţinut legături de 
prietenie cu Marx şi Engels, -
175, 340. 

HQ..rra, Barry -· vezi Longuet, 
·
'
Henri. , . 

Hartmann, Georg Wilhelm - so-
' cial�democra11 german, . membru 

�l Uniunii generale � muncito
·rtlor germani ; din 1875 unul 
dintre cei doi preşedinţi . ai 
Partidului muncitoresc socialist 
clin Germania ; in 1878-1881 

-deputat în Refohstag. - 219. 

Hk:i.�tman, Lev Nikolaevici . (l850-
'1908) - revoluţionar . rus � in 

. 1679 a participat la unul dintre 
. actele teroriste comise de or

n ganizaţia ;,Nar<>dnaia Volea" 
' împotriva lui . Alexandru al 

II-lea, după care a emigrat in 
Franţa, apoi în Anglia şi in 1882 

· ·rn s.v.A. � 98, '116, 120,_., i�9. 
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131 , 133, 135, l�l . 1 44, 180, 1 82, 
191, 192, 193, 194, 1 95, 250, 282, 
328. 

Haschert, Lina vezi Hirsch, 
Lina (născută Haschert) 

Hasselmann, Wil1ielm (n. 184-1) -
unul dintre cond ucătorii orga
nizaţiei lassalleene Uniunea ge
nerală a muncitorilor germani ; 
in 1871-1875 redactor al zia1 u
lui „Neuer Social-Demokrat" ; 
din 1 875 membru al Partidului 
muncitoresc socialist din Ger
mania ; în 1880 a fost exclus 
din partid i::a anarhist. - 420. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1 770-18.1 1 )  - filozof german, 
cel mai de seamă reprezentant 
al filozofiei clasice germane, 
idealist obiectiv ; a elaborat 
multilateral dialectica idealistă ; 
ideologul burgheziei germane. 
- 27, 37, 81, 381. 

lleine, Heinrich ( 1797-1856) 
poet revoluţionar german ; 
prieten apropiat al familiei 
Marx. - 419. 

HelPne, Helen - vezi Demuth 
Helene 

Helmholtz, Herman Luclwig Fer
dinarul von (1821-1 894) - fi
zician şi fiziolog german ; ma
terialist inconsecvent, a inclina1 
spre agnosticismul neokantian. 
- 53. 

Henric al VI-?ea ( 1 421-1471) 
rege al Angliei (1422-1461}. 
403. 

Henric al VII-lea (1457-1509) 
rege al Angliei (1485-1509). 
403, 444. 

Ht?nric al V 111-lea (1491-1547) 
rege al Angliei (1509-1547). 
444. 

Hepner, Adolf (1846-1 92J) - so
cial-democrat german, unul din
tre redavtorii ziarului „ Volks
staat" � delegat la Congresul de 

Ja Haga al Internaţionalei 
(1872) ; ulterior a emigrat in 
S.U.A. ; in 1908 s-a reîntors in 
Germania ; in timpul primului 
război mondial s-a situat pc 
poziţii social-şoviniste. - 143-
145, 26i , 340, 390, 446. 

H erzen, Ale ksanclr I va novici 
(1812-1870) - democrat revo
luţionar rus, filozof materialist, 
publicist şi scriitor ; în 1847 a 
emigrat in străinătate, unde a 
organizat „ Tipografia rusă li
beră" şi a editat almanahul „Po
lcarnaia Zvezda" şi :tiarul „Ko
lokol". - 267. 

He�i.. Sihylle (născutu Pesch) 
( 1 8:::0-HJOJ) - soţia publicistu
lui m ic-burghez german Mose!. 
Hess ; cunoscută a familiei 
Marx. - 247. 

Heubel, Julius Crisioph - mic 
funcţionar prusian din Salzwe
del, bunicul lui Jenny Marx, 
soţia lui Karl Marx. - 241 . 

Hilclitch, Richard economi!>t 
burghez englez de la mij locul 
secolului al XIX-lea. - 199. 

Hirsch, Karl (1841-1900) - so
cial-democrat german, ziarist, 
redactor la o serie de ziare so
cial-democrate. - 1 1, 14, 16, 18, 
20, 24, 84, 9 1 ,  179, 18[;, 195, 206, 
207, 2 1 :l, 25:1, 291 , 293, 302, 326, 
339, 3-:15, 346, 358, :l87, 412. 

Hirsch, Lina (născutd Haschert) 
- soţi� lui  Karl Hirsch. - 339. 

Hirsch, Max (1832-1905) - cco
nomi<;t german, militant de sea
mă al partidului progresist 
burghez ; in 1868 a înfiinţat im
preun11 cu Franz Duncker sin
dicatele reformiste (cunoscute 
sub numele de <;indicatele 
hirsch-dun ckeriste) ; deputat m 
Reichstag (1869--1893). - 21, 23, 
209, 211. 

Hirsch, .Moritz (1831-1800) - ban
cher austriac, filantrop bur

- ghez ; în 1869 a obţinu,t conce-
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sionarea construcţiei de căi fe
rate în Turcia. - 308. 

Hochberg, Karl (pseudonim Dr. 
Ludwig Richter) (1853-1885) -

- scriitor şi editor, social-refor
mist german, fiu al unui ne
gustor bogat ; în 1876 a aderat 
la partidul social-democrat, a 
fondat şi a finanţat o serie de 
ziare şi reviste cu orientare re
formistă. - 259, 329, 339. 

Hodel, Max (1857-1876') - calfă 
de tinichigiu din Leipzig ; la 
11 mai 1878 a săvîrşit un aten
tat la viaţa împăratului Wil
helm I al Germaniei, ceea ce 
a servit drept pretext pentru 
promulgarea legii excepţionale 
împotriva socialiştilor. - 336. 

J-lohenzollern - familie princiară 
germană, căreia îi aparţine di
nastia electorilor de Branden
burg (1415-1701), a regilor 
Prusiei (1701-1918) şi a împă
raţilor Germaniei (1871-1918) ; 
reprezentanţi ai ramurii suabe 
din familia Hohenzollern-Sieg
maringen au ocupat intre 1866 
şi 1947 tronul României. - 37, 
332, 424, 437. 

Honoriu al IV-lea (1758-1819) -
principe de Monaco (1811-
1819). - 71. 

H<-•raţiu, Quintus Horatius 
Flaccus (65 - 8 i.e.n.) - ilustru 
poet l"atin. - 58. 

Howell, George (1833-1910) _:. de 
profesiune zidar, .unul dintre 
liderii reformişti ai trade-unio
n urilor engleze, fost cartist, se
cretar al Consiliului trade-unio
nurilor din Londra (1861-1862) ; 
participant la adunarea publică 
de la St. Martin's Hall din 
28 septembrie 1864 ; membru al 
Consiliului General al Inter
naţionalei (octombrie 1864-
18'69) ; participant la Conferinţa 
de la Londra a Internaţionalei 
(1865) ; secretar al Ligii pentru 

reformă şi al Comitetului par-

lamentar al Congresului trade
unionurilor din Anglia ( 1871-
1875). - 237, 258. 

Hugues, Clovis (185 1-1907) 
poet francez, publicist şi poli
tician ; a aderat la radicali ; 
adept al Comunei drn Paris ; 
din 1881 deputat in Adunarea 
naţională. - 409. 

Hume, ·- medic englez la Londra. 
- 302. 

Hyndman, Henry Mayers (1842-
1921) - socialist englez, refor
mist ; fondator (1881) şi lider 
al Federaţiei democratice, care, 
în 1884, s-a transformat în Fe
deraţia social-democrată ; a 
promovat o linie oportunistă şi 
sectară în mişcarea muncito
rească ; ulterior unul dintre li
derii partidului socialist englez, 
din care a fost exclus în 1916 
pentru propagandă în favoarea 
războiului imperialist. 58, 
180, 202, 204, 245, 292, 311 ,  375, 
416. 

Hyndman, Mathilda (m. în 1913) 
- din 1876 soţia lui Henry Me
yers Hyndman. - 180, 2Q4. 

I 
Ignatiev, Nikolai Pavlovici, conte 

(1832-1908) - diplomat şi om 
de stat rus ; în 1864-1877 am
basador în Turcia ; împuterni
citul Rusiei la încheierea păcii 
de la San Stefano (1878) ; în 
1881-1882 ministru al domenii
lor statului, apoi ministru de 
interne. - 35, 107, 267. 

Jrving, sir Henry (John Henry 
Brodribb) (1838-1905) - regi
zor şi actor englez ; de origine 

_ german ; cunoscut interpret a,l 
unor roluri din tragediile lui 
Shakespeare. 9, 180, 240. 

J . 

Jaclard, Charles-Victor (1843-
1903) - publicist francez, blan-
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quist, membru al I nternaţiona
lei I ; participant activ la Co
mun(\ din Paris ; după înfrîn· 
ge.rea Comunei a emigrat în El
veţia, apoi in Rusia ; după am
nistia din 1880 s-a înapoiat în 
Franţa unde a continuat să par
ticipe la mişcarea socialistă. 
- 20. 

Janson, Iuli Eduardovici (1835-
1893) - statistician şi economist 
progresist rus, profesor la Uni
versitatea din Petersburg ; a 
condus secţia de statistică de 
la primăria oraşului Petersburg 
(din 1 881) ; autor al mai mul
tor lucrări de teorie si istorie 
a statisticii. - 161.  

· 

Jeffrey - inginer şi inventator 
american. - 195. 

Jenny, Jennychen - vezi Lon
guet Jenny. 

Joffrin, Jules-Fran<;ois-Alexandre 
(1846-1890) - socialist francez, 
muncitor mecanic, unul dintre 
organizatorii sindicatului meca
nicilor din Paris ; participant ·. la Comuna din Paris ; după în
fringerea Comunei a emigrat în 
Anglia (1871-1881) ; membru 
al Partidului muncitoresc fran
cez, unul dintre liderii aripii 
lui oportuniste (posibiliste) ; din 
1 88'2 membru al consiliului mu
nicipal al Parisului. - 39-41,  
253, 263, 388. 

Johny .:_ vezi Longuet, Jean-Lau
rent Frederick. 

Jollymeyer - vezi Schorlemmer, 
Corl. 

Jonas, Alexander (m. în 1912) -
socialist american, ziarist, de 
origine german ; din 1878 , re
dactor al lui „New Yorker 
Volkszeitung". - 143 . .  

Jourde, Fran<;ois (1843-1893) -
funcţionar de bancă ; militant 
al mişcării muncitoreşti fran
ceze, proudhonist de dreapta ; 
membru al secţiei din Franţa 

a ilnternaţionalei I ; membru al 
Comitetului Central al Gărzii 
naţionale şi al Comunei din 
Paris ; a condus Comisia finan
ciară ; după înfrîngerea Comu
nei a fost deportat în Noua Ca
ledonie, de unde a evadat în 
1 874 ; în 1880 ş->1 inaooiat în 
Franţa. - 408. 

Julius al II-Zea (1443-1513) 
papă (1 503-1513).  - 403. 

Jung - vezi Vezin, Jane Elisa
beth. 

Juta, Johan Carel ( 1824-1886) -
comerciant olandez, soţul suro
rii lui Karl Marx, Louise. -
162. 

K 
Kablukov, Nikolai Alekseevici 

(1849-1919) economist şi 
statistician rus, narodnic ; pro
fesor la Universitatea din Mos
cova. - 161. 

Kapell, August (n. 1844) - social
democrat german, lassalleean ; 
dulgher ; în deceniul al 7-lea 
- începutul deceniului al t:-le.:1 
membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani ; unul 
dintre fondatorii şi liderii sin
dicatului dulgherilor germani ; 
în 1 877-1878 deputat în Reichs
tag ; în 188'0 a fost expulzat din 
Hamburg în baza legii excep
ţionale împotriva socialiştilor ; 
s-a retras din viaţa politică. -
332. 

Karl Friedrich August Wilhelm 
(1804-1873) - duce de Braun
schweig şi Liineburg ; în 1 823 
a preluat conducerea guvernu
lui, dar, la începutul lui sep
tembrie 1 830, a fost înlăturat şi 
a emigrat ; a încercat cu aju
torul mai multor state europene 
să ajungă din nou la putere ; 
în deceniile al 5-lea şi al 6-lea 
a avut legături cu elementele 
democratice aflate în emigraţie 
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şi a sprijinit materialic�te pu 
blicaţia „Dcutc;che Londoner 
Zeitung". - 3 1 7 .  

Katkov, Mihail Nikiforovici (1818-
1887) - publicist reacţionar rus, 
redactor al 7iarului „Moskov
!>kiie Vedomosti" ( 1 850-1855 !.i 
1 863-1887). - 272. 

Kaub - soţia lui Karl Kaub. -
20. 

Kaub, Karl - muncitor german, 
emigrant la Lonch·a, după 1 Bli5 
- la Paris ; membru al As<J
da1,iel culturale a muncitorilor 
romunisti germani de la Lon
di·a ;  m

.
embru al Consiliului Ge

neral al Internaţionalei I (no
iembrie 1 8(i4-1865 si 1870-
187 1),  delegat la Conferinţa de 
la Londra din 1 865. - 20. 

Kaufmann, S. F. - emigrant ger
man la Londra, în deceniul al 
!J-lea membru al Asociaţiei cul
turale a muncitorilor comunişti 
germani de la Londra. - 1 70. 

Kautsky, Karl ( 1 8'34-1938) - so
cial-democrat german ; scriitor, 
redactor al revistei „Neue Zeit·• 
(1883-1 917),  în ckceniul al 9-lea 
a aderat la marxism ; a scris 
o serie de lucrări in probleme 
de teorie mari:-..stiî, care, l'U 
toate greşelile conţinute, au ju
cat un rol pozitiv în propaga
rea marxismu1ui ; ulterior evo
luează spre poziţii l'entriste, in
depărtind u-se de marxism şi re
n unţind în cele din urmă la 
esenţa acestuia. - 22, 8-1, 153, 
156, 174, 175, 179, 1 8-1, 1 88, 195, 
198, 210, 212, 216,  218,  219,  221-
224, 244, 232, 237, 2�9. 254, 263, 
264, 340, 3-46, 351, 356, 375� 39.J, 
423 , 424, 425, 440, 441. 

Kautsky, Luiza (născut:'i Stras�er) 
(1 860-1950) - socialistă aus
trlacă, din 1890 secretară a llli 
Friedrich En.�els ; delegată la 
congresul Internaţionalei a Il--a 
de la Zilrich ; prima soţie a lui 
Karl Kautsky. - :l9�. 

Kautsky, Minrw (1837-1912) -
scri itoare germană, autoare a 
unor romane pe teme sociale ; 
mama lui Karl Kautsky. - 179, 
222, 224, 225. 

Kayser, Ma.--c (1853-1888) - so
<,:ial�democrat german, deputat 
în Reicho;tag (din 1878), a ade
rat la aripa dreaptă a fracţiu
nii sot'ial-democrate. - 235, 421.  

Keay, John Seymour (1839-1909) 
- înalt funcţionar bancar engle.l 
în India în 1 862-1882 ; liberal ; 
a participat la viaţa politiccl a 
lndiei şi a Angli�i. - 120. 

Kegel Max (1850-1902) - sccLal
democrat german, publicist şi 
poet ; din 1869 membru al Par
tid ului muncitoresc social-de
mocrat ; in deceniile al 8-lea 
<;i al �J-lea a colaborat la dife
rite organe de presă muncito
re�ti, din cai e cau7.ă in anii în 
c arc a fost in vigoare legea ex
cepţională împotriva socialişti
lor a fost în repetate rînduri 
condamnat la închisoare ; in de
ceniul al 9-lea - fondator şi 
redactor al reYistei satirice so
cial-democrate .,Nussknacker" şi 
l olaborator al revistei "Der 
wahre .Jakob". - 214, 218.  

Kerdijk, Arnold 0846-1905) 
militant social �i ziarist olan
dez, liberal, a înclinat spre so
cialismul de catedră. - 162. 

Kiepert, Johann Samuel Heinrich 
( 1 8 1 8-139!.l) - geograf �i carto
graf german, profesor la Uni
versitatea din Betlin ; autor a 
numeroase atlase geografice. 
- 278. 

K'indlinger, Nikla.� (1749-18 1 9) -
istoric german. - 135. 

King, St. - libra1• din Londra. 
- l ltJ. 

Korh-, Robert (1843-1910) - emi
nent savant german ; unul din
tre fondatorii tnicr.obiologiei 
moderne ; în deceniul al 9-lca 
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a· .descoperit bacilul tuberculo� 
zei . .-şi al .holerei. - 66 . .  

Kolkmann - librar din Londra. 
........ 1 16. 

t · , .  
Kollcir, Jan (1793-1852) -" poet 

şi ,filolog de seamă ceh ; unul 
dintre inspiratorii luptei popoa
relor slave pentru eliberaI."e na
Wm.al�, de origine slovac. -
268. 

Korvin�Krukovskaia (Jaclard), 
Anna Vasilievna (1843-1887) -

. re.v<;>luţionară rusă, membră. a 
secţiei ruse a foternaţionaie1 I ; 
'piµ-ticipantă la' Comuna din 
Paris ; soţia l,ui Charles Victor 
Jaclard. - 20. 

Kotzebu.e Au.gust Friedrich. Fer
dirl.and' (1761-1819) scriltor 
şf · publicfst . r.eacţionar ţerm,an. 
- 1H. 

J 
Kavalevski, Makslm Maksimovici 

(1861-1916) - sociolog, istoric, 
·etnograf ,şi jurist rus ; politi�ian 
de orientare liberal-burgheză ; 
autor al unor studii de istorie 
a orinduirii primitive. �· 342 . . . 

Kp,nemann (n. ş.prox. 18'28) - me
dic 1 .german diQ M:.Dntc Carlo, 
care 1-� tratat pe Karl li!arx 
.din mai pîn.ă la începutul J.ui 
;µnie 1882. - 65-r72, 14, 323. • 

l.. 
La.bouchere, Henry (1831-1912) -

politician, diplomat şi - ziarist 
englez, liberal, membru al par
lamentului ; de la sfir,şitul de
ceniului al 7-lea unul dintre 
proprietarii ' ziarului „Daily 
'News". - 1?1. 

Lafargue, Laura �1845-1911) - a 
·. doua fiică a lui Karl Marx, mi-· 

litantă a mişcării muncitoreşti 
franceze ; · dl.n 1868 soţia lui 
Paul Lafargue. · - 50," 55, 59, 
§3. 66, 81, 83, 85, 89, 92,' 95, 97, 
101-104, 107, 131,  132, 14l, 143, 
l�St :19?! 207, 226, 247, 251, 2.52, 

299-307, 308, 312, -327, 346, 349, 
357, 359, 363, 366, 367, 371, 372, 
379, 391, 401, 402, 403, 404, 403, 
40'7, 413, 428-431 ,  446, 447,

_ 
456 . 

L,afargue, Paul
' 

(1842-1911) ..,... me
dic ; militant al mişcării munci
toreşti franceze şi internaţio
nale, eminent propagandist al 
marxismului şi publicist, mem
bru al Consiliului. General al 
,Jnternaţionalei I, secretar-co
. respondent pentru Spania 
(1866-1869), a participat la în-
1iinţarea de secţii ale Interna
�nalei în Franţa (1869-18-70), 
Spania şi Portugalia (1871-
11l'72), delegat la Congresul de 
la Haga (1872) ; unul dintre fon
datorii Pa11tidului muncitoresc 

, francez (1879), discipol <!ii tova
răş de luptă al lui Marx şi 
Engels ; soţul :fiicei lul Marx, 

. Laura. - 34, 39....-40, 43, 74, 73, 
80, 82, 1\5, 107, 108, 114-117, 
1 18, 122, 123, 124, 126, 128, 131, 
132, 135, 141,  143, 144, 158, 161, 
199, 206, 215, �26, 228-231, 237, 
252, 259, 263, 287"-2B9, "291, 302, 
307, 311,  321, 326, �28, 332� 360, 

J 367, 370, 371, 373. 377, 378-383, 
388, 391, 397----4:03, 407, 409, 418, 

. 431 , 435, 445, 456. 
Laffitte, Jacques (1767-1844) „ _  

mare bancher şi politician fran
cez, orleanist, reprezentant al 
,burgheziei financiare, şeful gu
vern ului (1830-1831). - l 71. 

Lagrange, Joseph-UJUis (1736-
1813) - eminent matematician 
şi specialist în mecanică fran
cez. - 1 19. 

lamberto Grimaldi (m. aprox. 
1494) - principe de Monaco 

.�1457 - apr.ox. 1494.) . ...;,. 71.  

Lando1·, Walter Savage (1775-
18641 - poet, scriitor şi critic 
englez ; a aderat la romanticii 
revoluţionari ; a simpatizat cu 
ideile revC>luţiei .burgheze fran-

r ceze ; a participat activ la răz
boiul poporului spaniol împotri
va lui Napoleon I. - 181. 
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Langland, William (aprox. 1 330 -
aprox. 1400) - poet englez. -
:193. 

Lankeste1·, sir Edwin Uay ( 1847-
1 9'.::9) - savant englez, biolog. 
- 67, l ti l ,  1 79, 180, 452. 

La.�salle, Ferdinand (1825-lB"IH) 
- publicist mic-burghez ger
man, avocat ; in anii 1848-184!) 
a participat la mişcarea demo
cratică din Renania : din 18-lti 
pînă in 1 854 a susţinut procesul 
de divorţ al contesei Hatzfeldt ; 
la începutul deceniului al 7-lea 
a aderat la mişcarea muncito
rească, fiind unul dintre fon
datorii Uniunii generale a mun
citorilor germani (1863) ; a spri
jinit politica de unificare „de 
sus" a Germanici sub hegemo
nia Prusiei ; a pus bazele cu
rentului oportunist în mişcarea 
munc-itorească germană. - 180, 
228, 240, 264, 293, :128, 342, 355, 
3tio, 369, 378, :iso, 422. 

Laura - vezi Lafargue, Laura. 

Laveleye. Emile-Louis-Victor de 
(1822-1 892) - istoric şi econo
mist burghez belgian, reprezen
tant al economiei politice vul
gare. - 127, 239. 

Lavrov, Piot r Lavrovici (1823-
1900) - sociolog şi publicist rus, 
unul dintre ideologii narodni
cismului, filozof eclectic ; din 
1870 a trăit în emigraţie ; mem
bru al Internaţionalei I, parti
cipant la Comuna din Paris ; 
redactor al revistei „ Vpered !"  
(1 873-1 876) şi al ziarului cu 
acelaşi nume (1875-1876) i unul 
dintre vice-preşedinţii Congre
sului muncitoresc socialist in
ternaţional din 1889 ; de la în
ceputul deceniului al 8-lea a 
fost in corespondenţă cu Marx 
,'ii Engels. - 77, 212, 256-259, 
272, 282, 285, 287, 307, 326, 342, 
455. 

Law, Harriet (1832-1 897) - mili
tantă a mişcării ateiste din An
glia ; membră a Consiliului Ge
neral ( 1 867-1872) şi a secţiei 
din Manchester a Internaţiona
lei 1 (1 872). - 152. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1646-
171fi) - matematician, fizician 
şi diplomat german ; precursor 
al · logicii simbolice moderne. -
1 19, 12:1. 

f.enchen - vezi Demuth, Helene. 
Leonhardt, Ge1·hard Adolf Wil
helm (1815-1880) - jurist şi 
om de stat reacţionar german, 
ministru de justiţie în Hanno
vcr (1865-1866) şi in Prusia 
(1 867-1879) . - 262. 

Lessner, Friedrich (1825-1910) -
croitor ; militant al mişcării 
muncitoresti germane şi inter
naţionale, 

·
membru al Ligii - co

muniştilor, a participat la rev� 
luţia din 1848-1849 ; in- proce
sul comunistilor de la Colonia 
(1 852) a fost condamnat la trei 
ani închisoare ; după 1856 . a 
emigrat la Londra ; membru al 
Asociaţiei culturale a muncito
rilor comunişti germani de la 
Londra membru al C.Onsiliului 
Generai al Internaţionalei I (no
iembrie >186�1872), a luptat ac
tiv pentru promovarea în In
ternaţională a liniei lui Marx 
şi Engels ; ulterior unul dintre 
fondatorii Partidului Laburist 

independent din Anglia ; prie
ten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 149, 4S4. 

Liebknecht, Natalie (1835-1909) 
- din 1868 soţia lui Wilhelm 
Liebknecht, mama lui Karl 
Liebknecht. - 218. 

Lieoknecht, Wilhelm (1826-1900) 
- publicist ; militant de seamă 
al mişcării muncitoreşti germa
ne şi internaţionale ; a partici
pat la revoluţia din 1848-1849 ; 
membru al Ligii comuniştilor ; 
membru al Internaţionalei I, a 
luptat împotriva lassalleanis-
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mului şi pentru principiile In
ternaţionalei in rnişca1·ea mun
citorească germană ; din 1867 
deputat în Reichstag ; unul 
dintre · fondatorii şi conducătorii 
Partidului social-democ1·at ger
man si ai social-democraţiei 
german

°
e ;  redactor al ziarului 

„ Volksstaat" ( 1869-1 876) şi 
„ Vorwiirts" (1 876-1878 şi 1890-

- 1900) ; în timpul războiului 
franco-prusian -s-a situat pe po
ziţiile internaţionalismului pro
letar, s-a ridicat în apărarea 
Comunei d i n  Paris ; in unele 
probleme a adoptat o poziţie 
împăciuitoristă faţă de oportu
nism ; delegat la congresele 
muncitoresti socialiste interna
ţionale din 1889, 1891 şi 1893 : 
prieten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 87, 102, 113,  
176,  177, 184, 1 98, 219,  2,1,8, 21i l ,  
329, 3H, 345, 362, 365, :n5, :ns, 
392, 432, 437, 449. 

Lilienthal, F. W. - de profesiune 
medic ; în deceniul al 9-lea al 

- secolului al XIX-lea e.migrant 
_ german la New York ; a între

ţinut relaţii strînse cu socialişti i .  
- 328, 390. 

Lingenau, Johann Karl Ferdinand 
- - (aprox. ·1 814-1877) - socialist 

american ,  de origine german ; a 
participat la revoluţia din 18",!,8, 
după care a emigrat în S.U.A. ; 
şi-a lăsat toată averea mo5te
nire partidului social-democrat 
german. - 1 98. 

Lissagaray, Prosper-Olirier ( 18:18 
-1901) - ziarist şi istoric fran
cez ; participant la Comuna din 
Paris, a aderat la grupul bur
ghezo-democratic al neoiacobi
nilo!· ; după. î11frîngerea Comu
nei a emigrat în Anglia ; autor 

- al lucrării „Hlstoire de la co
mune 1871"  ( 1 876) ; în 1880 s-a 
întors în Franţa ; fondator 
(1882) şi redactor al ziarul ui "La 
Bataille" ; a luat poziţie împo
triva liderilor marxic;ti ai Par
tidului muncitoresc:' francez. -

20, 30, 89, 232, 286, 3:H, 3:18, 
369-371,  373, 374, 383. 

Longuet, Charles ( 18:19-1903) -
ziarist ; militant al mişcării 
muncitoreşti franceze, proudho
nist, ulterior posibilisţ ; membru 
al Consiliului General al Inter
naţionalei I, membru al Comu
nei din Paris ; în deceniul al 
9-lea ş.i în ultimul deceniu a 
fost ales membru al consiliului 
municipal din Paris ; soţul fiicei 
lui Marx, Jenny. 1 1, 15, 19, 
3 1 ,  42, 44, 45, 74, 79, 85, 86, 89, 
90, 93, 101,  108, 1 13, 1 15, 145, 
1,1,9-152, 158, 1 79, 1 62, 183, 190, 
195, 217, 239, 288, 291, 293, 296, 
3,1,3, 350, :158, 367, 391, 409, 418,  
4,1,7. 

Longuet, Charles (septembrie 1873 
- iulie 1874) - nepotul lui 
Karl Marx, fiul fiicei sale, 
Jenny şi al lui Charles Longuet. 
- 238. 

Longuet, Edgar (Wolf) (1 879-
1950) - nepotul lui Karl Marx, 
fiul lui Jenny şi Charles Lon
guet ; medic, militant al mişcă
l"ii muncitoreşti france.le, mem
bru al partidului socialist ; din 
1938 melnhru al Partidului co
munist francez ; în perioada 
ocupaţiei hitleriste în Franţa a 
participat la Mişcarea de rezis
tenţă. - 1 1 ,  1.1-16, 76, 8 1 ,  85, 
1 0 1 ,  158, 179, 188, 194, 195, 217 , 
2�8, 241,  2,1,3, 247 , 286, 287, 29 1 ,  
293, 29{, 302, 309, 32 1 ,  350, 367, 
418. 

Longuet, Felicitas - mama lui 
Charles Longuet. - 15, 17,  8"1i. 

· Longuet, Henry (Harra, Harry) 
( 1878-1883) - nepotul lui Karl 
Marx, fiul lui Jenny şi Charle<; 
Lonl{uet. - 1 1 ,  l,1,-16, :n ,  76, 
8 1 .  86, 101, 1 58, 179. 188, 194, 
1 95, 217,  2:l8, 24 1 ,  2�3. 2"'7, 286, 
�87, 291 ,  293, 294, 302, 309, 317 .  
321 , 3ă0, 366, 367, 393, 413,  417,  
4:>5. 

Lonpuet, Jean-Laurent, Frederick 
Johnny) ( 18'76-1938) - nepotul 
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lui Karl Marx, fiul lui Jenny 
şi Charles Longuet ; unul dintre 
liderii reformişti ai partidului 
socialist francez �i ai Interna
ţionalei a li-a. - 1 1  14-16 42 
76, 81, 86, 87, 8B, 89: 92, 97: 99: 
1 0 1 ,  106, 1 12, 1 16, 1 1 8, 143, 144, 
1 58,  179, 183, 188, 195, 207, 217 ,  
238, 241, 243, 247, .286, 287, 291 ,  
2fJ3-295, 302, 309, 317, 321 ,  350, 
366, 367, 393, 413, 418. 

Longuet, Jenny (184-l-1883) 
fiica cea mai mare a lui Karl 
Marx, ziaristă, militantă a mis
cării muncito1 eşti internaţio
nale ; a j ucat un rol de seamă 
in lupta poporului irlandez pen
tru independenţă ; din 1872 so
ţia lui Charles Longuet. 
14-17, 19, 20, 42, 63, 76, 8 1 .  85, 
B·9, 90, 91, 95, 1 0 1 ,  102, 104, 141 ,  
143, 145, 158,  l b5-168, 178-1 83, 
187, 188, 189-191,  194, 195, 196, 
197, 206, 217, 234, 2:l5, 237-241, 
243, 247, 248, 2.52, 283, 28-1-287, 
288, 290, 291 ,  292, 293-296, 299, 
301, 309, 312, 3 1 7, 321, 326, 327. 
328, 330, 338, 350, 358, 359, 366, 
367, 371, 391, 393, 405, 413, 415,  
423. 440, 450, 451. 

Longuet, Jenny ( 1882-1952) - ne
poata lui Karl Marx, fiica lui 
Jenny şi Charles Longuet. 
102, 358. 

Longuet, Marcel (1 881-1949) 
nepotul lui Karl Marx, fiul lui 
Jpnny şi Charles Longuet. - l i ,  
13-16, 76, 8 1 ,  86, 187, 194, 195,  
217,  238,  241, 243, 247,  286,  287, 
291, 293, 294, 302, 309, 317, 322, 
350, 367, 41 8. 

Lopatin, Gherman Aleksandrorici 
(1845-1918) - revoluţionar rus, 
narodnic, membru al Consiliu
lui General al Internaţionalei I 
(1870) ; unul dintre traduci'ttorii 
volumului I al ,..Capitalului" lui 
Marx în limba rusă ; prieten al 
lui Marx �i Engels. - 161. 

I.oria, Achille (1857-1943) - so
ciolog şi economist italian, re
prezentant al economiei politic e 

vulgare ; falsificator al marxis-
mului. - 84, 372, '4:l9. . 

Lowe, Robert (Bob) Sherbrboke 
viconte (181 1-1892) - om- d� 
stat şi publiC'ist englez, colabo
rator la ziarul „ Times" ; w.Qig 
ulterior li !)cral, membru al par� 

lamentulm ; cancelar al tre�re
riei (ministru de finanţe) (1,008-
1873), ministru de interne (181'3-
1874). - 109, 116. . . 

Ludovic al Xl'Hea (1754-1793) 
rege al Franţei (1774-1 792) · exe
cutat in timpul revoluţiei 1 bur
gheze franceze de la sfirsitul 
secolului al XVJJI-lca. � 0

157 
�� 

' 

Luise (1 776-1 810) - solia regelui 
Prusiei, Frederic.-Wilhelm al 
I II-iea. - 332. 

Lullier, Charles-Ernest (1838-
1891) - publicist francez, fost 
ofiţer de marină ; participant Ia 
revoluţia din 18 martie 187 1 ,  
membru al  Comitetului Cl!ntral 
al Gărzii naţionale şi coman
d antul suprem al acesteia (18-
25 martie 1871)  ; a fost acuzat 
de trădare faţă de Comuna clin 
Paris ; după infringc.rea Comu
nei a fost exilat in Noua Cale
donie ; participant la mişcarea 
lui Boulanger. - 232. 

M 
Uacaulay, Thomas Babington, 

�ord, baron de Rothley (1800-
1 859) - istoric şi politician, bur
ghez englez, whig, membru al 
parlamentului. - 181.  

Mace ....J. căpitan francez de pe 
vaporul „Said". - 60, 62.  · 

.Maceo, Antonio (aprox. 1848-
1896) - <revoluţionar cuban, unul 
dintre conducătorii luptei po
porului cuban împotriva asu
pririi coloniale spaniole ; parti
cipant activ la insurecţi ile 
populare (1868-1878, 1881 şi 
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1895) ; general, a murit în lup
tii . - 106. 

Machiavelli, Niccolb ( 1 -169-1527) 
- politician, istoric şi scriitor 
italian, unul dintre ideologii 
burgheziei italiene în perioada 
apariţiei relaţiilor capitaliste. 
67. 

MacLean pz·oprietăreasă lc1 
Ventnor (in5ula Whigt). - 1 10. 

Magnadere - mama lui Armand 
Magnadere. - 289. 

Magnadere, Armand (m. 1882) -
funcţionar de bancă din Paris. 
- 289. 

Mahmud, Dschelad ed-Din-paşa 
Damad ( 1840-1884) - om de 
stat turc, membru al Consiliului 
de război, în repetate rînduri 
ministru de răzb-Oi ; in 1878 a 
fost demis şi exilat ; în 1 880 s-a 
înapoiat din exil ; în 188 1 ,  pen 
tru participarea sa la asasina
�a sultanului Abdul Asis a fost 
condamnat la moarte, pedeapsă 
ce i-a fost comutată în exil pe 
viaţă : cumnat al sultanului 
Abdul-Hamid al Il-lea. - 309. 

Mahmud-Nedim-paşa (1810-188..1) 
- om de stat reacţionar turc : 
în 1856 ministru al marinei, in 
1 871-1876 (cu unele întreru
peri) mare vizir ; s-a aflat sub 
puternica influenţă a ambasa
dorului rus ; în 1876, sub pre
siunea opiniei publice, a fost 
nevoit să-şi dea demisia ; în 
1879-188:3 ministru de interne. 
- 309. 

Mahomed (aprox. 570-632) (în 
arabă Mohammed „Cel lăudat") 

reformator religios arab. 
Fondatorul islamismului (ma
homedanismului). A predicat 
din 610 la Mecca. Strămutarea 
sa (hegira) la Medina (622) mar
chea.r.ă începutul erei musulma
ne. - 61, 145, 304. 

Maitland - tatiil actriţei Dolly 
Maitland, cunoscut al familiei 
Marx. - 180. 

Maitland - sora actl'iţei Dolly 
Maitland. - 180. 

l\Iaitland, Dolly - actriţă engle
/.ă, cunoscută a familiei Marx. -
9, 2-1, 36, 180. 

Malon, Benoît (lB·U-1893) - so
cialist france.r., membru al In
ternaţionalei I ,  membru al Co
mitetului Central al Gărzii na
ţionale şi al Comunei din Pa
ris ; după înfrîngerea Comunei 
c1 emigrat în Italia, apoi în El
veţia, unde a aderat la anar
hişti ; unul dintre liderii şi 
ideologii orientării oportuniste 
din cadrul mişcării sociali5'e 
franceze - posibilismul. - 39, 
89, 105, 107, 1 13,  1 14, 1 1 8, 1 19, 
123, 127, 2H, 226, 231, 236, 25:1, 
263, 265, 332, 337, 360, 361, 368, 
37 1 ,  377, 379, 381-383, 386, 388, 
391, 394, 396-398, 407 bis 409, 
422, 44 7. 456. 

Mals - ziarist francez, anarhist, 
în 1882 membru al redacţiei 
ziarului ,.Citoyen et Bataille". -
373. 

l\Inlthu.�. Thomas Robert (1766-
183-1) - teolog englez, econo
mist, ideolog al aristocraţiei fun
ciare îmburghezite, apologet al 
capitalismului, propovăduitor al 
unei teorii a suprapopulaţiei 
care justifică mizeria oameni
lor muncii în capitalism. 
155. 

Manning, Henry Edward (1808-
11!-92) - teolog englez, în 1851 a 
trecut la catolicism ; şeful bise
ricii catolice din Anglia ; din 
1875 cardinal ; a fost atras de 
socialismul creştin. - 4 1 1 .  

l\Iaret, Henry (1838-1917) - zia
rist radical francez, unul dintre 
redactorii ziarului „Marseillai
se" ; din 1881 deputat în Adu
narea naţională. - 20, 123, 23G, 
399. 
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Marius Caius (aprox. 156-86 i.e.n.) 
- general şi om de stat ro
man, consul. - 121.  

Marlborough - începînd din se
colul al XVl lI-lea, titlul ducal 
al familiei Churchill. - 181.  

Marx, Eleano„ (Tussy) (1 855-
1898) - fiica cea mai mică a 
lui Karl şi Jenny l\farx, în de
ceniul al 9-lea şi în ultimul de-· 
ceniu al secolului trecut mili
tantă a mişcarn muncitoreşti 
engleze şi internaţionale ; din 
1 884 soţia lui Edward Aveling. 
- 9, 1 1 , 12, 17, 21, 22, 24, 26, 
28, 29, 32, 35-37, 40, 42, 49, 50, 
52, 53, 59, 63, 66, 68, 76, 81,  83-
86, 88, 89, 92, 93, 97, 98, 1 0 1 ,  
102, 1 10, 1 1 2, 1 17,  1 18,  122, 129, 
140, 180,  188, 190, 195, 197, 216, 
217, 2 18, 242, 247, 248, 251, 252, 
256, 257, 259, 286, 293, 308, 320, 
322-325, 327, 330, 343, 349, 358, 
359, 363, 366, 372, 378, 392, 393, 
405, 413, 414, 415---118,  446, 452, 
45-!, 456. 

Mar;i:, Heinrich (1777-1 838) - ·  ta
tăl lui Karl Marx ; avocat, apoi 
consilier juridic la Trier. .:...._ 
239. 

Marx, Jenny (ni1scută von West
phalen) (1814-1881) -=- soţia 1ii 
tovarăşa de luptă a · lui Karl 
Marx. - 9, 1 1, 13, 14, 17 ,  19 bis 
21 ,  24-26, 28, 29, 3 1 ,  33, 49, 1 10,  
157,  1 79,  187,  190, 192, 194,  195, 
201 ,  202, 204, 207, 224, 225, 233, 
2:-l7-244. 246-25 1,  258, 270, 450, 
45 1 ,  453. 

Massarcl, Emile - socialist fran
ce7, ziarist, membru al Parti
dului muncitoresc francez, din 
care s-a retras în deceniul al 
9-lea ; la începutul deceniului 
al 9-lea secretar de redacţie ::il 
1'iarului „Egalite". _:_ 29 1 . 382, 
400, 405. 

l\faurer, Georg Ludwig (1790-
1872) - cunoscut istoric ger
man ; a studiat orînduirea so
dală din Germania antică şi 
medievalii ; a aduc; o contri lm-

ţie itnportantă la studieriea isto
riei mărcii - obşte. - ·:Hl, · 130, 
133, 134, 364., 412, 445. . . • f 

Maxse, Frederick Augustus (1833'.......; 
1900) - publicist englez. -

·
1 82. 

Mayei-, Karl ·(18i9....:.1S89) - de
mocrat mic-burghez german, in 
1848-18.19 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt ; d U-:: 
pă înfrîngerea revo1uţiei a emi
grat în Elveţia ; în deceniul · al 
7-lea redactor al ziarului .„Bea� 
bachter" din Stuttgart. -:- 306. 

Mazzini, Giuseppe (1805-1872) -
· revoluţionar italian, de1;11."ocrat 

burghez, unul dintre condută
torii mişcării de eliberare naţio
nală din Italia ; militant. de
seamă în cadrul. revoluţiei din 
1 848�1849 din Italia ; în 1 849 
membru al triumviratului ' "care 
a condus Republica romană -; în 
1 850 unul dintre organizatorii 
Comi'tetului Democratic · Euro-

. pean de la Londra ; în deceniul 
al 6-lea s-a ridicat împotriva iJl
tervenţiei Franţei . bol;laparti.Ste 
în lupta d� eliberare -naţionaiă 
a poporului italian ; în 1864, la 

· înfii.nţar.ea Internaţionalei · I, a 
încercat s-o supună influenţei 
sale ; în 1871 a luat atitudine· 
împotriva Comunei din Paris şi 
â Internaţionalei ; a căutat să 
impiedice " dezvoltarea -unei miş
cări muncitoreşti de sine stătă-

- toare din- Italia. · - 1 8 1 .  

l\fcGuire, P .  T.  - socialist şi mi� 
litant al miscării sindicale ame
ricane, reformist, membru al 
Partidului socialist clin S.U.A? ; 
în deceniul al 9-lea unul dintPe 
conducătorii sindicatului dul
gherilor ; in 

· 
1881 delegat la Con:' 

gresul socialist internaţional de 
la Chur ; ulterior adversar de
clarat · al socialismului şi apără
tor al ideologiei trade-unioniste 
în mişcarea muncitorească .. ·-

224. 

Medici, Lorenzo (1449-1492) - orn 
de stat şi poet florentin, - con-_ 
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ducător al Florenţei (1469-
1492) . - 71 .  

Mehring, Franz (1846-1 919) - mi
litant de seamă al mişcării 
muncitoreşti din Germania, is
toric şi publicist ; în deceniul 
al 9-lea a devenit marxist ; a 
scris o serie de lucrări privind 
istoria Germaniei şi a so
cial-democraţiei germane, bio
graf al lui K. Marx ; a fost unul 
dintre redactorii revistei „Neue 
Zeit" ; unul dintre liderii şi 
teoreticienii aripii de stînga a 
social-democraţiei germane ; a 
avut un rol important în crea
rea Partidului Comunist din 
Germania. - 84, 339, 345, 346, 
358, 364, 395. 

Meissner, Otto Karl (1819-1902) 
- ed itor din Hamburg, a editat 
„Capitalul" şi o serie de alte 
lucrări ale lui Marx şi Engels. 
- 145, 241 , 242, 244, 416.  

Meitzen, August (1822-1910) -
statistician, istoric şi economist 
burghez german ; autor al unor 
lucrări de istorie cu privire la 
relaţiile agrare clin Germania ; 
in 1867-1882 a lucrat în servi
ciile de statistică din Prusia şi 
din imperiul german. - 135. 

Mesa y Leompart, Jose (1840-
1904) - muncitor tipograf, mi
litant de seamă ai mişcării 
muncitoreşti şi socialiste spa
niole ; unul dintre organizatorii 
secţiilor din Spania ale Inter
naţionalei I, membru al Consi
liului federal spaniol (1871-
1872) şi al Noii federaţii din 
Madrid (1 872-1873) ; a luptat 
împotriva anarhismului, unul 
dintre primu propagatori ai 
marxismului în Spania ; unul 
dintre fondatorii Partidului 
muncitoresc socialist spaniol 
(1879) ; a tradus în limba spa
niolă numeroase lucrări ale lui 
Marx şi Engels. - 42, 43, 83, 
214. 232, 373. 

Meyer, Rudolph Hermann (1 839-
1899) - economist burghez şi 
publicist german, conservator, 
biograf al lui Rodbertus ; auto
rul cărţilor : „Der Emancipa
tionskampf des vierten Stan
des" şi „Politische Grlinder und 
die Corruption in Deutschland" 
- 239, 411 ,  423, 426, 439, 456. 

Mill, James (1773-1836) - eco
nomist şi filozof burghez en· 
glez, vulgarizator al teoriei lui 
Ricardo ; în filozofie adept al 
lui Bentham. - 199. 

Mm, John Stuart (1806-1 873) 
economist şi filozof pozitivist 
englez ; epigon al economiei po
litice clasice burgheze, fiul lui 
James Mill. - 199, 362. 

Miquel, Johannes (1828-1901) 
politician şi financiar german ; 
în deceniul al 5-lea membru al 
Ligii comuniştilor, în deceniul 
al 6-lea liberal, unul dintre 
fondatorii Uniunii naţionale 
(1859) ; primar al oraşului Os
nabrlick! (1865-1 870, 1876-1880), 
din 1867 unul dintre liderii ari
pii de dreapta a naţional-libe
ralilor ; membru al camerei 
prusiene a deputaţilor şi depu
tat în Reichstagul german. -
398, 439 

Mirabeau, Honore-Gabriel-Victor 
Riqueti, conte de (1749-1791) -
militant de seamă în revoluţia 
burgheză franceză de la sfîrşi
tul secolului al XVIII-lea ; ex
ponent al intereselor marii bur
ghezii şi al nobilimii îmburghe
zite. - 2i38, 424. 

Moliere, Jean-Baptiste (Poguelin} 
(1622--J.673) - mare dramaturg 
francez. - 247. 

Mommsen, Theodor (1817-1903) -
eminent istoric şi jurist bur
ghez german ; autor al unor lu
crări de istorie a Romei anti
ce. - 38. 

J'.1oore, Samuel 
1830-1912) 

(Sam) 
jurist 

(aprox. 
englez, 
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membru al Internaţionalei I ; 
a tradus în limba engleză volu
mul I al „Capitalului" (împreu
nă cu Edward Aveling) şi „Ma
nifestul Partidului Comunist" ; 
prieten al lui Marx şi Engels. -
35, 98, 1 17,  1 19, 197, 249, 347. 

Morley, Samuel (1809-1886) - in
dustriaş şi politician englez, li
beral, membru al parlamentului 
(1865, 1868-1885). - 151, 386. 

Mast, Johann Joseph (1846-1906) 
- legător de cărţi, redactor ; 
social-democrat, apoi anarhist 
german ; în deceniul al 7-lea a 
aderat la mişcarea muncito
rească ; după promulgarea, în 
1878, a legii excepţionale împo
triva socialiştilor a emigrat în 
Anglia ; fondator (1879) şi re
cladnr al ziarului „Freiheit" ; 
în 1880 a fost exclus din parti
dul muncitoresc socialist din 
Germania ca anarhist, în 1882 
a emigrat în S.U.A., unde a 
continuat să desfăşoare propa
gandă anarhistă. - 156, 170, 173, 
176, 181, 185, 204, 205, 222, 260, 
318,  337, 34 1 ,  355. 

Mii.llner, Amandus Gottfried 
Adolf (1774-1829) - scriitor, 
dramaturg si critic literar ger
man, autor 

'
al unor tragedii  în 

care propovaduia ideea destinu
lui. - 68, 426. 

N 
Napoleon I Bonaparte 

1821) - împărat al 
(1 804-1814 şi 1815) . -
262, 405. 

(1 769-
Franţei 
7 1 ,  100, 

Napoleon al  III-Zea (Ludovic Na
pol.eon Bonaparte) (1 808-1873) 
- nepotul lui Napoleon I, pre
şedintele celei de-a doua Re
publici (1848-1 851), împărat al 
Franţei (1852-1870). - 44, 150, 
200, 264, 444. 

Necker, Jaques (1732-1804) - po
litician şi economist francez ; în 

1770 !ii 1789 a fost în repetate 
rinduri director general al fi
nanţelor ; în ajunul revoluţiei 
burgheze a încercat să introdu
că unele reforme. - 171 .  

Newton, Isaac (1 642-1727) - ma
re fizician, astronom şi matema
tician englez, fondator al meca
nicii clasice. - 119.  

Nleuwenhuis, Ferdinand Domela 
(1 846-1919) - militant al miş
cării muncitoreşti din Olanda, 
unul dintre fondatorii Partidu
lui social-democrat olandez ; din 
1888 deputat în parlament ; de
legat la congresele muncitoreşti 
socialiste internaţionale d in 
1889, 1891 şi 1893 ; în ultimul 
deceniu al secolului al XIX-lea 
a trecut pe poziţii anarhiste. -
110, 162-164, 250. 

Nikitina, Varvara Nikolaevna 
(născ. Gendre) (1842-1884) -
publicistă rusă ; de la sfîrşîtul 
deceniului al 7-lea a trăit în 
Italia, apoi în Franţa ; a cola
borat la unele reviste franceze ; 
a manifestat interes faţă de so
cialism. - 239. 

Nobiling, Karl Eduard (1848-
-1878) - anarhist german ; în 
1878 a atentat la viaţa lui Wil
helm I, ceea ce a servit drept 
pretext pentru promulgarea legii 
excepţionale împotriva socialiş
tilor. - 34, 336. 

Nordau, Max Simon (adevăratul 
nume Sii.dfeld) (1849-1923) -
medic, scriitor şi publicist ; ori
ginar din Budapesta, din 1880 
a trăit la Paris. - lG, 18. 

Norgate - librar din Londra. -
203. 

Novikova, Olga Alekseevna (1840-
1925) - publicistă rusă, a trăit 
multă vreme în Anglia ; in de
ceniul al 8-lea a fost agentă d i
plomatică a guvernului rus pe 
lingă Gladstone. - 50, 97. 



o 
O'Connel, Daniel (1775-1847) -

avocat şi politician burghez ir
landez, lider al aripii de dreap
ta, liberale, a mişcării de elibe
rare naţională din Irlanda. -
167, 334, 337. 

O'Donovan Rossa, Jeremiah 
(1831-1915) - unul dintre fon
datorii şi conducătorii Societăţii 
fenienilor din Irlanda ; a editat 
ziarul „Irish People" (1863-
1865) ; în 1865 a fost arestat şi 
condamnat la închisoare pe via
ţă ; în 1870 a fost amnistiat şi 
curînd după aceea a emigrat în 
S.U.A„ unde a condus organi
zaţia fenicnilor ; în deceniul al 
9-lea s-a retras din viaţa poli
tică. - 335. 

Offenbach, Jacques (1819-1880) -
cunoscut compozitor franccn, 
unul dintre creatorii operetei 
clasice. - 324. 

O'Kelly, James (1845-1 916) - po
litician irlandez, ziarist ; din 
1880 membru al parlamentului. 
- 3 1 1 .  

Oldenburg, Heinrich - social-de
mocrat german, publicist. - 109, 
1 13.  

Oldrini, Alessandro - socialist 
francez, de origine italiană ; a 
participat la războiul franco
prusian (1870-1871) de partea 
Franţei ; în deceniul al 8-lea -
începutul deceniului al 9-lea a 
trăit în Franţa de unde, la sfir
şitul anului 1882, a fost expul
zat. - 372. 

Oppenheimer, Moses - social-de
mocrat german, în 1883 a fost 
demascat că întreţine legături 
secrete cu presa burgheză şi că 
a delapidat banii partidului. -
438. 

p 
Palmerston, Henry John Temple, 

viconte (1 784-1865) - om de 
stat englez, la începutul activi
tăţii sale tory, din 1830 unul 
dintre liderii whigilor, spriji
nindu-se pe elementele de 
dreapta ale acestui partid ; mi
nistru de externe (1830-1834, 
1835-1841 şi 1846-185 1),  mi
nistru de interne (1852-1 855) şi 
prim-ministru (1 855-1858 şi 
1859-1&65). A fost împotriva 
Unirii Principatelor Române. -
98, 109, 3 1 1 .  

Parker, Sarah - menajeră in casa 
lui Friedrich Engels. - 217.  

Parnell, Charles Stewart (1846-
1891) - politician şi om de stat 
irlandez, liberal, naţionalist-bur
ghez ; din 1875 membru al par
lamentului, din 1877 lider al 
partidului adepţilor autoguver
nării Irlandei (Home Rule) ; a 
contribuit la crearea şi a con
dus Irish Land League (1879). -
1 83,  185, 194. 

Parsons, William (aprox. 1570-
1650) - om de stat englez, a 
participat activ la colonizarea 
Irlandei. mare proprietar fun
ciar şi judecător suprem în Ir
landa (1640-1648), membru al 
Consiliului privat (din 1623), 
membru al parlamentului. 
165. 

Paul, vezi Laf argue, Paul 

Pauli, Ida - soţia lui Philipp 
Viktor Pauli. - 191.  

Pauli, Philipp Viktor (1 836 - m. 
după 1916) - chimist german, 
prieten al lui Schorlemmer ; a 
întreţinut relaţii strinse cu Marx 
şi Engels ; in 1871-1880 a con
dus uzina chimică din Rheinau, 
în apropiere de Mannheim. -
191.  

Peel, Robert (1788-1850) - om 
de stat englez, lider al torylor 
moderaţi, care au primit, după 
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numele lui, denumirea de pee
lişti ; ministru de interne (1822-
1 827 şi 1 82&-1830), prim-minis
tru (1834-18.15 şi 18-11-1846) ; 
în 1846, cu sprijinul liberalilor, 
a obţinut abrogarea legilor ce
realelor. - 109, 167. 

Pereire, Isaac ( 1806-1880) - ban
cher francez, în deceniile al 
3-lea şi al 4-lea adept al saint
simoniştilor, în perioada celui 
de-al doilea Imperiu a fost bo
napartist ; deputat în Coiips le
gislatif ; în 1852, împreună cu 
fratele său Emile, a înfiinţat 
banca pe acţiuni Credit Mobi
lier. - 171. 

PJreire, Jacob-Emile (1800-1875) 
- bancher francez ; în deceniile 
al 3-lea şi al 4-lea adept al 
saint-simoniştilor ; în perioada 
celui de-al doilea Imperiu a fost 
bonapartist, deputat în Corps le
gislatif ; împreună cu fratele 
său Isaac Pereire a înfiinţat în 
}852 banca pe acţiuni Credit 
Mobilier. - 171. 

Perovskaia, Sofia Lvovna (1853-
1 881 )  - revoluţionară rusă, mi
litantă în organizaţia secretă 
.. Narodnaia Valea" ; executată 
de guvernul ţarist )'entru parti
ciparea la atentatul împotriva 
lui Alexandru al II-lea. - 195. 

Philips, Antoinette (Nannette) 
(aprox. 1837-1885) - verişoară 
a lui Karl Marx, fiica lui Lion 
Philips, membru al secţiei din 
Olanda a Internaţionalei I .  
61 . 

Phillips, Wendell (1811-1884) 
militant de seamă pe tărîm so
cial şi politic american, orator 
remarcabil, un ul dintre liderii 
aripii revoluţionare a mişcării 
aboliţioniste, adept al metode
lor revoluţionare de luptă îm
potriva proprietarilor de sclavi 
din Sud ; în deceniul al 8-lea a 
aderat la mişcarea muncitoreas
că ; a militat pentru crearea 

unui partid muncitoresc inde
pendent în S.U.A., în 1871 a 
devenit membru al Internaţio
nalei I. � 175, 176. 

Picard, Leon - socialist francez, 
ziarist, membru al Partidului 
muncitoresc francez ; la începu
tul deceniului al 9-lea membru 
al redacţiei ziarului „EgalitC". 

- 107, 379, 381, 387, 400. 

Pi�kering - medic englez din. 
Cannes. - 72. 

Piquand, Edouard - jurist fran
cez ; la începutul deceniului al 
9-lea j udecător de instrucţie în 
oraşul Montlu�on. - 401. 

Pitt, William (junior) (1759-1806) 
- om de stat englez, unul din
tre liderii torylor ; prim-minis
tru (1783-1801 şi 1804-1806). -
167. 

Plon-Plon - vezi Bonaparte, Jo
seph Charles-Paul, prinţul Na
poleon 

Plutarh (aprox. 46-aprox. 125) -
scriitor moralist şi filozof idea
list grec ; autor al unei cule
geri de biografii ale unor ·oa
meni de stat greci şi romani. 

72, 121. 
Podolinski, Serghei Andreevici 

(1850-1891) - militant pe tărim 
social şi politic, savant progre
sist ucrainean, darvinist ; unul 
dintre primii propagatori ai teo
riei economice a lui Marx în 
Ucraina ; din 1871 emigrant tn 
Austria, apoi în Franţa, din de
ceniul al 9-lea în Elveţia ; a 
avut legături cu emigraţia re
voluţionară rusă ; unul dintre 
organizatorii editării literaturii 
socialiste în limba ucraineană 
la Viena (1879) ; cunoscut apro
piat al lui Marx şi Engels, cu 
care a fost în corespondenţă. -
137-140. 

Poleakov, Samuil Solomonovici 
(1837-1888) - antreprenor de 
căi ferate şi financiar din Ru
sia. - 309. 



Indice de nume 58'  

Pollaky, lgnatius Paul - la în
ceputul deceniului al 9-lea pro
prietarul unui birou de detec
tivi particulari la Londra, co
respondent la „Foreign Police 
Gazette". - 400. 

Prendergast, John Patrick (1808-
1893) - istoric irlandez, libe
ral, autor al mai multor lucrări 
de istorie a Irlandei. - 166. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
1865) - publicist, economist şi 
sociolog francez, ideolog al mi
cii burghezii, unul dintre înte
meietorii anarhismului. - 37, 
192,  199, 267, 289, 368, 369, 409. 

Pumps - vezi Rosher, Mary Ellen 
Puttkamer, Robert Victor von 

(1828-1900) - om de stat pru
sian reacţionar, ministru de in
terne (1881-1888), unul dintre 
organizatorii represaliilor împo
triva social-democraţilor în pe
rioada legii excepţionale împo
triva socialiştilor. - 187, 420, 
445. 

Pyat, Felix (1810-1889) - publi
cist, dramaturg şi politician 
francez ; democrat-mic-bur
ghez ; a participat la revoluţia 
din 1848 ; în 18'49 a emigrat în 
Elveţia, apoi în Belgia şi An
glia ; adversar al unei mişcări 
muncitor�ti independente ; timp 
de mai mulţi ani a dus o cam
panie de defăimare a lui Marx 
şi a Internaţionalei I, folosind 
în acest scop secţia franceză de 
la Londra ; deputat în Aduna
rea naţională din 1871 ; mem
bru al Comunei din Paris ; după 
înfrîngerea Comunei a emigrat 
în Anglia ; după amnistia din 
18'80 s-a întors în Franţa ; în sep
tembrie-noiembrie 1880 a editat 
publicaţia „Commune". - 20. 

R 
Raciborski, Adam (1809-1871) -

medic polonez, participant la 
răscoala poloneză din 1830-

1831 ; după înfrîngerea răscoa
lei a emigrat în Franţa ; autor 
a numeroase tratate de gineco
logie. - 426. 

Radford Ernest - jurist englez, 
cunoscut al familiei Marx, ul
terior soţul actriţei Dolly Mait
land. - 9, 180. 

Hae John (1845-1915) - econo
mist şi sociolog burghez englez, 
în deceniul al 9-lea a colaborat 
la revista „Contemporary Re
view" ; autor al lucrării „ Viaţa 
lui Adam Smith". - 244, 257. 

Ranc, Arthur (1831-1908) - pu
blicist şi om politic francez, re
publican burghez moderat, scurt 
timp membru al Comunej din 
Paris ; în deceniul al 9-lea eela
borator 1a d ifPr !f riubli�dţii re
publicane burgheze ; deputat 
(1881-1885), senator (18911.-
1900). - 301 .  

Ranke, Johannes (18"36-1916) -
fiziolog şi antropolog german, 
profesor la Universitatea din 
Miinchen ; din 1889 conserva
tor. - 413. 

Rasch, Gustav (m. 1878) - de
mocrat german, publicist, de 
profesiune j urist ; a participat 
la revoluţia din 1848-1849 ; 
după înfrîngerea revoluţiei a 
emigrat în Elveţia şi Franţa ; 
din 1873 membru al Partidului 
muncitoresc social-democrat din 
Germania. - 277. 

Redgrave, Alexander - inspector 
de fabrică din Anglia. - 153. 

Redpath - vezi Redgrave, Ale
xander 

Regnard, Albert Andrien (n. 1836) 
- publicist şi istoric radical 
francez, participant la Comana 
din Paris ; după căderea Comu
nei a emigrat în Anglia ; după 
amnistia din 1880 s-a înapoiat 
în Franţa. - 20, 165, 166, 167. 
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Reinhardt, Richard (1829-1898) -
poet german, emigrant la Pa
ris, secretar al lui Heinrich Hei
nE' ; prieten al familiei Marx ; 
ulterior s-a ocupat de comerţ. -
33, 78, 2·11 ,  252. 

Rendstone - cunoştinţă a lui 
Karl Marx. - 30. 

Reynaud - medic francez din 
Argenteuil. - 1-1-17. 

Ueynaud - soţia celui precedent. 
- 14-17. 

Ricardo, David (1772-1823) eco
nomist englez, reprezentant de 
seamă al economiei politice cla
sice-burgheze. - 192, 199, 293. 

Richard al III-lea (1452-1485) 
rege al Angliei (1483-1485). -
403. 

Richter, Eugen (1830.__1906) - po
litician german, lider al parti
dului progresist, deputat în 
Reichstag. - 38. 

Roby, Henry John (1830-1915) 
asociat la firma din Manchester 
„Ermen & Roby" (1874-1894). -
348. 

Rochefort, Victor-Henri, marchiz 
de Rochefort-Lu<;ay (1830-1913) 
- publicist, scriitor şi politician 
francez ; republican de stînga, 
membru al guvernului apărării 
naţionale ; după înfringerea Co
munei din Paris a fost depor
tat în Noua Caledonie ; a fugit 
în Anglia ; după amnistia din 
1880 s-a înapoiat în Franţa, a 
editat ziarul „L'Intransigent", la 

sfîrşitul deceniului al 9-lea a tre
cut în tabăra reacţiunii clerica
lo-monarhiste. 30, 89, 149, 
180, 181, 383. 

Rodbertus (-Jagetzow ), Johann 
Karl (1805-1875) - economist 
vulgar şi politician german, 
ideolog al iuncherimii îmbur
ghezite, propagator al ideilor re
acţionare ale „socialismului de 
stat" p�sian. - 411-412, 423. 

Hoesgen, Charles - funcţionar la 
firma „Ermen & Engels" din 
Manchester. - 372. 

Uoodhuizen, A. pastor din 
Zalt-Bommel, soţul verişoarei 
lui Karl Marx, Antoinette Phi
lips. - 61. 

Roscoe, sir Henry Enfield (1833-
1915) - chimist englez, autor 
al mai multor manuale de chi
mie. - 436. 

Rosher, Lilian (n. 1882) - fiica 
lui Mary Ellen şi Percy Rosher. 
- 87, 92, 99, 1 18, 134, 330, 347, 
350, 354, 359, 366, 372, 428, 456. 

Uosher, Mary Ellen (născută 
Burns) (Plumps), (n. aprox. 1860) 
- nepoata soţiei lui Friedrich 
Engels. - 10, 34, 49, 55, 58, 87, 
99, 1 12, 118,  134, 135, 142, 189, 
191, 194, 195, 217, 249, 330, 348, 
350, 353, 354, 366, 372, 428, 436, 
457. 

Rosher, Percy - comerciant en
glez, din 1881 soţul lui Mary 
Ellen Rosher. - 112, 120, 126, 
249, 350, 353, 357, 366, 372, 401, 
40-1, 428, 457. 

Rothaus - vezi Roodhuizen. 

Rothschild, Alfons (1827-1905) 
şeful băncii Rothschild din 
Franţa. - 83, 252, 365. 

Rowsell - 120. 

Roy, Joseph - traducătorul în 
limba franceză al volumului I 
al „Capitalului" lui Marx şi al 
lucrărilor lui Feuerbach. - 90, 
93. 

s 

Safafik, Pavel Josef (1795-1861) 
- cunoscut filolog, istoric şi 
arheolog slovac, reprezentant al 
aripii liberale a mişcării naţio
nale cehe şi slovace ; adept al 
programului austroslavismului. 
- 27-0, 277. 
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Saling, A. - editorul anuarului 
pentru bancheri şi capitalişti 
„Borsen-Jahrbuch". - 386. 

Samter, Adolph (1824-1883) -
economist burghez german, dis
cipol al lui Rodbertus. - 200. 

Sax, Emanuel (1857-1896) - eco
nomist austriac. - 353. 

Say, Jean-Baptiste-Leon (1826-
lb'96) - om de stat şi politician 
francez, economist, republican 
burghez moderat ; unul dintre 
redactorii ziarului „J ournal des 
Debats" ; din 1871 deputat în 
Adunarea naţională, în 1872� 
1882 (cu unele întreruperi) mi--
nistru de finanţe ; adversar al 
socialismului şi al mişcării mun
citoreşti . - 252. 

Schiiffle, Albert Eberhard Frie
drich (1831-1903) - economist 
german, adept al economiei po-

. litice vulgare, sociolog ; în le
gătură cu apariţia volumului I 
al „Capitalului" lui K. Marx a 
propagat renunţarea la lupta 
de clasă şi colaborarea dintre 
burghe7ie şi proletariat. - 154, 
171 , 172, 228. 

Schewitsch, Serghei - socialist 
american, de origine rus ; în 
deceniile al 8-lea si al 9-lea a 
fost membru al redacţiei lui 
„New Yorker Volkszeitung". -
390. 

Schinderhannes 
Johann. 

vezi Biickler, 

Schmidt, Johann Karl Friedrich 
Elias - comerciant din Dres
den ; din 1882 agent secret al 
poliţiei din Ziirich. - 297, 400, 
425. 

Schneider, Catherine-Jeanne-Hor
tense (1838-1920) - artistă şi 
cintăreaţă franceză. - 324. 

Schneiclt, Karl - social-democrat 
de dreapta german, ziarist ; a 
participat la editarea, la Ham
burg, a diferitelor publicaţii ale 

partidului social-democrat ; la 
începutul deceniului a 9-lea a 
emigrat la Lundra, unde a ade
rat la anarhişti ; unul dintre 
redactorii ziarului „Freiheit". -
204, 205, 297, 337. 

Scholer, Lina - profesoară, prie
tenă a familiei Marx. - 194, 
195, 197. 

Schorlemmer, Carl chimist 
german, profesor la Manches
ter ; adept al materialismului 
dialectic ; membru al Partidu
lui social-democrat german ; 
prieten al lui Marx şi Engels. 
- e, 10, 34, 35, 80, 87, 92, 9:l, 
136, 140, 2.38, !ro4, 308. 347, 348, 
350, 366, 372, 408, 409, 425, 432-
436, 45.2, 456. 

Schramm, Carl August - soclal
democrat german, reformist � 
unul dintre redactorii publica-
ţiei „Jahrbuch fiir Sozialwis
senschaft und Sozialpolitik" ; a 
criticat marxismul ; in -deceniul 
al 9-lea s-a retras din partid. 
- 37, 38', 262, 329. 

Schumacher, Georg (n. 1844) -
social-democrat german, de pro
fesiune muncitor pielar, apoi 
comerciant, din 1884 deputat în 
Reichstag ; a făcut parte din 
aripa oportunistă a social-de
mocraţiei germane ; în 1898, 
în timpul alegerilor pentru 
Reichstag, a trecut de partea 
liberalilor, fapt pentru care a 
fost exclus din partidul social
democrat. - 440. 

Schwitzguebel, Adhemar {1844-
1895) - gravor ; militant al 
mişcării muncitoreşti din Elve
ţia, membru al Internaţiona
lei I ; bakunist, unul dintre li
derii Alianţei democraţiei so
cialiste şi ai Federaţiei :Jurasie
ne ; în 1873 a fost exclus din 
Internaţională. - 216. 

Scott, sir Walter (1771-1832) -
romantic scoţian de limbă en
gleză, creator al romanului is
toric. - 276. 
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Secondigne, Achille (pseudonim 
Boubeau) - ziarist francez, la 
începutul deceniului al 9-lea, 
unul dintre redactorii ziarului 
„Citoyen". - 227. 

Seguin, Arthur Edward Shelden 
( 1809-1852 - cintăreţ de operă 
englez. - 194. 

Serrailler, Auguste (n. 1840) -
lucrător de calapoade ; militant 
al mişcării muncitoreşti fran
ceze şi internaţionale ; membru 
al Consiliului General al Inter · 
naţionalei I (1869�1872), secre
tar-corespondent pentru B �lgia 
(1870) şi Franţa (1871-1872), 
membru al Comunei din Paris, 
tovarăş de luptă al lui Marx. 
- 150. 

Shakespeare, William (1564--1616) 
- dramaturg şi poet englez. 
- 92. 

Sherbrooke - vezi Lowe, Robert. 

Shipton, George militant al 
mişcării trade-unioniste engle
ze, reformist ; secretar al trade
unionului zugravilor ; redactor 
al lui „Labour Standard" (1881-
188"5) ; în 1871-1896 secretar al 
Consiliului de la Londra al tra
de-unionurilor - 22, 128, 131 ,  
208, 209, 210, 211 ,  221 ,  224, 270, 
386, 390. 

Shyman - medic stomatolog din 
Londra. - 106. 

Siemens, Karl Wilhelm (1823-
1883) - inginer german, elec
trotehnician ; proprietar de in
treprinderi ; din 1859 a trăit 
la LOndra, unde a condus fi
liala din Londra a societăţii 
germane de electrotehnică „Sie
mens & Co" ; în 1882 preşedinte 
al Asociaţiei britanice de spri
jinire a dezvoltării ştiinţei şi 
membru al altor asociaţii ştiin
ţifice ; autor a numeroase tra
tate despre căldură şi electrici
tate. - 94, 123, 191. 

Simon, John (1816-1904) - medic 
englez, inspector sanitar pe 
lingd Consiliul privat. - 221 .  

Singer, Paul (1844-1911 )  - mili
tant de seamă al mişcării ,mun
citoreşti germane ; din 1887 
membru al Conducerii , iar din 
1890 preşedinte al Conducerii 
Partidului social-democrat din 
Germania ; din 1884 deputat in 
Reichstag ; din 188'5 preşedin
tele fracţiunii social-democrate 
din Reichstag ; a luptat activ 

împotriva oportunismului şi re
vizionismului. - 318, 422. 

Skaldin (pseudonimul lui Elenev, 
Fiodor Pavlovici) (1828-1902) -
scriitor-publicist rus ; reprezen
tant al liberalismului burghez 
din deceniul al 7-lea ; autor al 
lucrării „ V zaholustii i v sto
liţe". - 12. 

Skobelev, Mihail Dmitrievict 
( 1 843-1882) - general rus ; a 
participat la campaniile din 
Asia Centrală (1873, 1875-1876, 
1880-1881) şi la războiul ruso
româno-turc (18î7-1878). - 58, 
279. 

Soetbeer, Georg Adolf (1814-
1892) - economist şi statistician 
burghez german. - 315.  

Sofocle (aprox. 497 aprox. 
406 î.e.n.) - poet tragic grec ; 
împreună cu Eschil şi Euripide 
a pus bazele tragediei clasice 
greceşti. - 293. 

Solari, Jean - socialist elveţian, 
ziarist ; la începutul deceniului 
al 9-lea redactor la revista 
„Precurseur". - 406. 

Songeon - democrat francez, par
ticipant la Societăţile revolu
ţionare secrete ale muncitorilor 
parizieni în timpul revoluţiei 
din 1848 ; emigrant la Londra ; 
în deceniul al 9-lea preşedinte 
al Consiliului municipal din 
Paris. - 96, 9'7. 

Sorge, Adolph (m. 1907) - fiul 
lui Friedrich Adolph Sorge, de 
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profesie inginer-mecanic ; pină 
în 1895 a trăit în S.U.A. ; 
în 1895-1898, inginer la intre
prinderile petrolifere din Baku ; 
mai tîrziu a plecat in Germa
nia. - 36, 198, 245, 298, 330. 

Sorge, Friedrich Adolph (1828-
1906) - militant al mişcării 
muncitoreşti şi socialiste ameri
cane şi internaţionale ; partici
pant la revoluţia din 1848-
1849 din Germania ; in 1852 a 
emigrat în S.U.A. ; unul dintre 
membrii activi ai I nternaţiona
lei I, organizatorul secţiilor 
americane ale Internaţionalei, 
secretar al Consiliului federal, 
delegat la Congresul de la Haga 
(1872), secretar general al Con
siliului General de la New York 
(1872-1874), propagator al mar
xismului ; prieten şi tovarăş de 
luptă al lui Marx şi Engels. -
36, 144, 193, 198-201, 244-246, 
298�299, 328, 329, 346, 390, 391, 
448, 451-453. 

Sorge, Katharina soţia lui 
Friedrich Adolph Sorge. - 36. 

Soulie, Melchior Frederic (18'00-
1847) - scriitor şi dramaturg 
francez ; reprezentant al roman
tismului revoluţionar, republi
can, adversar al regimului Re
stauraţiei ; a participat activ la 
revoluţia din iulie 1830. - 430. 

Sparr, Berthold - social-democrat 
german, de profesie jurist ; 
în 1881, în baza legii excepţio
nale împotriva socialiştilor, a 
fost expulzat din Berlin ; în 
1882 a emigrat la Londra ; a 
aderat la anarhiştii germani, 
partizani ai lui Most. - 297. 

Spence, Thomas (1750-1814) 
socialist utopist englez, a pro
povăduit desfiinţarea proprie
tăţii private asupra pămîntului 
şi im:taurarea socialismului 
agrar. - 292. 

Stansfeld, James (1820-1898) -
om de stat şi politician englez, 

liberal ; din 1859 membru al 
parlamentului ; a ocupat o se
rie de posturi de răspundere în 
stat ; prieten al lui Mazzini. -
181. 

Stephann - în deceniul al 9-lea 
medic la Alger ; l-a tratat pe 
Marx din a doua j umătate a 
lunii februarie pînă la sfirşitul 
lui aprilie 1882 ; de origine ger
man. - 48, 49, 52, 53, 56, 57, 
59-63, 65-68, 69, 72, 284-286, 
288, 291, 293, 296, 301-306, 310, 
323. 

Stephann - tatăl medicului Ste
phann. - 62. 

Stiebeling, Georg - statistician 
şi publicist mic-burghez ameri
can ; de origine german ; mem
bru al Comitetului Central al 
secţiei din SUA a Internaţiona
lei I ; ulterior a fost exclus din 
Internaţională pentru activitate 
scizionistă ; membru al Parti
dului muncitoresc socialist din 
America de Nord ; autor d nu
meroase articole economice. 
391. 

Stieber, Wilhelm (1818-1882) 
funcţionar de poliţie prusian, 
şeful poliţiei politice d in Pru
sia (1850-1860) ; unul dintre or
ganizatorii procesului comuniş
tilor de la Kăln împotriva 
membrilor Ligii comuniştilor şi 
martorul principal în acest pro
ces (1852) ; în timpul războaie
lor austro-prusian (1866) şi 
franco-prusian (1870-1871) şeful 
poliţiei militare. - 162, 375. 

Stoecker, Adolf (1835-1909) 
teolog şi politician reacţionar 
german ; fondator (1878) şi li
der al partidului social-creştin ; 
apropiat de aripa de extremă 
dreaptă a partidului conserva
tor ; duşman inveterat al miş
cării muncitoreşti socialiste şi 
propagator al antisemitismului ; 
din 1881 deputat in Reichstag. 
- 171, 172, 423. 



586 Indice de nume 

Strousberg, Bethel Henry (1823-
188'4) - mare antreprenor de 
căi ferate, de origine german ; 
a trăit în Anglia ; în 1873 a dat 
faliment. Lui i-a fost concesio
nată în 1868 de către guvernul 
român, la insistenţele lui Ca
rol I de Hohenzollern, construi
rea unei reţele de căi ferate in 
România ; această concesiune, 
care a costat statul român cu 
27 450 OOO lei aur mai mult de
cit oferta altui concern, a pro
vocat, mai ales după falimentul 
lui Strousberg, un mare scandal 
politic ; în 1878, Germania a 
condiţionat recunoaşterea inde
pendenţei României de răscum
părarea obligaţiunilor concernu
lui condus de Strousberg, ceea 
ce clasele d ominante au accep
tat, stirnind indignarea mase
lor. - 121. 

Swan, Joseph Wilson (1828-1914) 
- fizician englez, unul dintre 
inventatorii becului electric. -
126, 131. 

Swinton, John (1829-1901) - zia
rist american, de origine sco
ţian ; redactor al unor mari zia
re din New York, printre care 
„Sun" (1875-1883) ; fondatorul 
şi redactorul săptămînal ului 
„Swinton's Paper" (pînă în 
1887). -175, 192, 199. 

T 
Tacitus, Publius Cornelius (aprox. 

55-120) - mare istoric roman. 
- 121, 122, 130. 

Talleyrand-Perigord, Charles-Mau
rice de, prinţ de Benevent 
(1754-1838) - celebru diplomat 
francez, ministru de externe 
(1797-1799, 179�1807, 1814-
1815) ; reprezentantul Franţei la 
Congresul de la Viena (1814-
Hl'15) ; a excelat printr-o totală 
lipsă de scrupule în politică şi 
printr-o extremă cupiditate. -

71, 72. 

Tanner, Henry S. (n. aprox. 1830) 
- medic american. - 29. 

Taylor, Ellen M. - 362. 

Taylor, Helen (1831-1907) - mi
litantă engleză pe tărîm social
politic, de orientare radical
burgheză ; â participat la miş
carea pentru acordarea de drep
turi politice femeilor ; în 1880-
1885 a militat pentru a se acor
da Irlandei d reptul de autogu
vernare ; în 1881 a participat la 
crearea Federaţiei democrate ; 
adeptă a 1 ui Henry Mayer 
Hyndman ; fiică adoptivă a lui 
John Stuart Mill. - 362. 

Terentius, Publius Af er (aprox. 
185-159 i.e.n.) - dramaturg şi 
poet comic latin. - 229. 

Terry, Ellen Alicia (1848-1928) -
artistă dramatică engleză, cu
noscută interpretă a rolurilor 
din piesele lui Shakespeare. - 9. 

Thieblin, H. L. - ziarist francez. 
- 149-150. 

Thierry, Jacques-Nicolas-Augus-
tin (1795-1856) - istoric bur
ghez liberal francez din perioa
da Restauraţiei ; în lucrările 
sale s-a apropiat de înţelegerea 
rolului factorilor materiali şi 
al luptei de clasă în istoria dez
voltării societăţii feudale şi a 
statornicirii societăţii burgheze. 
- 141. 

Thiers, Louis-Adolphe (1797-
1877) - istoric şi om de stat 
francez, orleanist, ministru dl! 
interne (1832-1834), prim-mi
nistru (1836, 1840), preşedinte 
al consiliului de miniştri (1871), 
preşedinte al republicii (1871-
1873), călăul Comunei din Pa
ris. - 149. 

Tissot, Victor (1845-1917) - scrii
tor şi ziarist burghez francez ; 
pînă in 1874 a trăit in Elveţia, 
apoi în Franţa ; din 1868 cola
borator, iar ln timpul războiu
lui franco-prusian redactor le 
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publicaţia elveţiană "Gazette de 
Lausanne et Journal Suisse" ; 
în 1891-1893 unul dintre re
dactorii ziarului nFigaro" ; în 
lucrările sale a atacat cu vehe
menţă Germania. - 16. 

Tupper, Martin Farquhar (1810-
1889) - poet englez. - 195. 

Turgot, Anne-Robert-Jacques, ba
ron del'Aulne (1727-1781) 
economist şi om de stat fran
cez ; reprezentant marcant al 
şcolii fiziocrate ; controlor ge
neral al finanţelor (1774-1776), 
exponent al intereselor burghe
ziei. - 171, 293. 

Tussy. - vezi Marx, Eleanor. 

V 
Valles, Jules-Louis-Joseph (1832-

1885) - om politic, scriitor şi 
ziarist francez ; republican ; a 
dus o luptă activă împotriva 
regimului celui de-al doilea Im
periu, fapt pentru care a fost 
închis în repetate rînduri ; 
membru al Internaţionalei I şi 
al Comunei din Paris, membru 
al Comisiei de învăţămînt şi de 
relaţii externe, redactor al pu
blicaţiei „Cri du Peuple" (1871) ; 
s-a alăturat blanquiştilor şi 
proudhoniştilor ; după înfrînge
rea Comunei din Paris a emi
grat în Anglia ; din octombrie 
1883 redactor al publicaţiei "Cri 
du Peuple" în Franţa. - 214. 

Vergiliu (Publius Vergilius Maro) 
(7-0-19 i.e.n.) - ilustru poet la
tin. - 58. 

Vezin, Jane Elisabeth (1827-1902) 
- actriţă engleză, interpretă a 
rolurilor din piesele lui Shakes
peare; cunoscută a familiei 
Marx. - 36, 37. 

Viereck, Laura - soţia lui Louis 
Vlereck. - 198, 222, 432, 440. 

Viereck, Louis (1851-1921) - so
cial-democrat german_ ; în pe-

rioada cit a fost în vigoare le
gea excepţoinală împotriva so
cialiştilor unul dintre liderii 
aripii de dreapta a partidului ; 
în 18'!l4-1887 deputat în Reichs
tag ; în 1896 a emigrat în Ame
rica şi s-a îndepărtat de mişca
roo socialistă. - 173, 175, 176, 

' 192, 198, 199, 220, 222, 318, 329, 
377, 419, 420, 421, 432--441. 

Virchow, Rudolf (1821-1902) -
cunoscut naturalist :şi om politic 
german ; întemeietorul patolo
giei celulare, adversar al dar
winismului ; unul dintre fonda
torii şi liderii partidului pro
gresist ; după 1871 reacţionar, 
adversar al socialismului. - 96, 
222. 

Vische1·, Friedrich Theodor (1807-
1887) - estetician german, he
gelian, autorul unei lucrări de 
estetică în mai multe volume. 
- 58. 

Vivanti, Anna - sora lui Paul 
Lindau, ziarist, scriitor şi critic 
german ; cunoscută a familiei 
Marx. - 248. 

Vogoride, Alexandru (Aleko-paşa) 
(aprox. 1823-1910) - om poli
tic şi diplomat turc, de origine 
bulgar ; în 1856--1861 consilier 
de ambasadă la Londra ; amba
sador la Viena (1876-1878), gu
vernator general al Rumeliei 
orientale (1878-18'!l4). - 113. 

Vogt, Karl (1817-1895) - natura
list german, reprezentant al 
materialismului vulgar, demo
crat mic-burghez ; în 1848-1849 
deputat in Adunarea naţională 
de la Frankfurt {aripa de stin· 
ga) ; în 1849 a emigrat în El
veţia ; în deceniile al 6-lea şi 
al 7-lea agent plătit al lui Lu
dovic Bonaparte ; unul dintre 
participanţii activi la campania 
de calomnii împotriva revolu
ţionarilor proletari ; Marx l-a 
demascat în pamfletul intitulat 
"Domnul Vogt" (1860). - 131. 
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Vollmar, Georg Heinrich (1850-
1922) - social-democrat german, 
unul dintre liderii aripil opor
tuniste, reformiste a social-de
mocraţiei germane ; redactor al 
ziarului „Sozialdemokrat" (1879-
1880) ; în repetate rînduri a 
fost ales în Reichstagul germ'Jn 
şi în Landtagul bavarez ; in 
timpul primului război mondial, 
social-şovinist. - 113, 118, 360, 
365, 368, 376, 377, 379, 384, 387, 
389, 396-399, 408. 

w 

Wagener, Hermann (1815-1889) 
- publicist şi politician ger
man ; ideolog al iuncherimii 
prusiene îmburghezite ; redac
tor la „Neue Preussische Zeit
ung" (1848-1S54) ; unul dintre 
fondatorii partidului conserva
tor prusian, consilier intim în 
guvernul lui Bismarck (1866-
1873) ; adept al „socialismului 
de stat" prusian reacţionar. -
129. 

Waldhorn. - 180. 

Walter - muncitor austriac. 
351,  352. 

Warren, Joseph (1741-1775) 
politician american, unul din
tre liderii revoluţiei burgheze 
americane din secolul al 
XVIII-lea, democrat burghez ; 
mort în 1775 în bătălia de la 
Bunkers Hill. - 176. 

W eerth, Georg (1822-1856) 
poet şi p ublicist proletar ger
man ; membru al Ligii comu
niştilor ; în 1848-1849 unul 
dintre redactorii lui „Neue 
Rheinische Zeitung" ; prieten al 
lui Marx şi Engels. - 157. 

Weiler, Adam - emigrant ger
man, membru al Consiliului fe
deral britanic al Internaţiona
lei (1872-1873) ; i-a sprijinit pe 
Marx şi Engels in lupta lor 
împotriva reformiştilor englezi ; 

ulterior membru al Federaţiei 
social-democrate. - 21. 

Weitling, Wilhelm (1808'-1871) -
militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti din Germania în 
perioada apariţiei acesteia ; de 
profesie croitor ; unul dintre 
teoreticienii comunismului ega
litar utopic. - 141 ,  227. 

Westphalen, Christian Heinrich 
Philipp von (1724-1792) - se
cretarul şi prietenul ducelui de 
Braunschweig ; a participat la 
războiul de şapte ani, autorul 
unei lucrări despre acest răz
boi ; bunicul soţiei lui Marx, 
Jenny. - 240. 

Westphalen, Edgar von (1819 -
aprox. 1890) - fratele soţiei lui 
Marx, Jenny ; în 1846 a intrat 
în Comitetul comunist de co
respondenţă de la Bruxelles ; 
în deceniile al 6-lea şi al 7-lea 
a trăit în emigraţie în America ; 
la începutul deceniului al 9-lea 
a trăit la Berlin. - 242. 

Westphalen, Ferdinand Otto Wil
hPlm ron - om de stat pru
sian, ministru de interne (1850-
1858), reacţionar ; fratele vitreg 
al soţiei lui Marx, Jenny. - 240. 

W estphalen, Jeanie von (născută 
Wishart of Pittarow) (1746-
1811) - căsătorită din 1765 
cu Christian Heinrich Philipp 
von Westphalen ; bunica soţiei 
lui Marx, Jenny. - 240. 

Westphalen, Karoline von (năs
cută Heubel) (m. în 1856) - ma
ma soţiei lui Marx, Jenny. � 

240. 

Westphalen, Ludwig von (1770� 
1842) - tatăl soţiei lui Marx, 
Jenny, consilier intim la Trier. 

- 240. 

Wilhelm I (1743-1821) prinţ 
elector de Hessen-Kassel (1803-
1807 şi din noiembrie 1813-
1821). - 34, 37, 58, 177' 420, 431. 
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Wilhelm I (1797-1888) - prinţ 
de Prusia, prinţ-regent (1858-
1861), rege al Prusiei (1861-
1888), împărat al Germaniei 
(187il-1888). - 72. 

Wilhelm al Ii-lea (1859-1941) -
rege al Prusiei şi împărat al 
Germaniei (1888-1918). - 279. 

Williams - librar din Londra. 
- 203. 

Williamson, soţia lui James 
Williamson. - 416. 

Williamson, James M. medic 
englez din Ventnor, l-a tratat 
pe Marx în perioada noiembrie 
1882 - începutul lui ianuarie 
188'3. - 111, 115, 127, 136, 393, 
403, 413, 416. 

Willich, August (1810-1878) 
ofiţer prusian ; a demisionat din 
armată din cauza convingerilor 
politice ; membru al Ligii co
muniştilor ; a participat la in
surecţia din Baden-Palatinat 
din 1849 ; în 1850, după sciziu
nea din Liga comuniştilor, unul 
dintre liderii fracţiunii sectare
aventuristc ; în 1853 a emigrat 
în S.U.A., a participat la răz
boiul civil de partea nordiştilor. 
- 331, 357. 

Wilson, Charles Rivers (1831-
1916) - înalt funcţionar de stat 
şi colonial englez ; în 1874-
189� a condus Departamentul 
datoriei publice engleze ; în 
1878-1879 ministru de finanţe 
în guvernul naţional al Egip
tului. - 109 ,116, 120. 

Windthorst, Ludwig (1812-1891) 
- om politic reacţionar ger
man, particularist ; ministru de 
justiţie al statului Hannover 
(1851-1852, 1862-1865) ; depu
tat în Reichstag şi unul dintre 
liderii partidului „centrului"'. 
262. 

Wishart of Pittarow, Jeanie 
vezi Westphalen, Jeanie von. 

Wolf - vezi Longuet, Edgar 
(Wolf). 

Wolff - comerciant german, fra
tele lui Ferdinand Wolff. - 145. 

Wolff, Ferdinand („Wolff cel ro
şu") (1812-1895) publicist 
german ; în 1846-1847 membru 
al Comitetului comunist de co
respondenţă de la Bruxelles ; 
membru al Ligii comuniştilor ; 
în 1848-1849 unul dintre redac
torii lui „Neue Rheinische Zeit
ung"' ; după revoluţia din 1848-
1849 a emigrat din Germania ; 
în 1850, în timpul sciziunii Ligii 
comuniştilor adept al lui Marx 
şi Engels ; ulterior s-a retras 
din viaţa politică. - 145. 

Wolseley, Garnet Joseph (1833-
1913) - general englez, in 1882 
a comandat trupele engleze în 
Egipt. - 93, 94, 96, 100. 

Wrâblewski, Walery (1836-1908) 
- militant al mişcării revolu
ţionare poloneze şi internaţio
nale, democrat revoluţionar po
lonez, unul dintre conducătorii 
insurecţiei poloneze din 1863-
186� ; general al Comunei din 
Paris ; membru al Consiliului 
General al Internaţionalei I şi 
secretar-corespondent pentru Po
lonia (1871-1812) ; delegat la 
Congresul de la Haga (1872) ; 
a luptat împotriva bakuniştilor ; 
la sfirşitul deceniului al 8-lea 
s-a apropiat de emigraţia polo
neză din Elveţia ; după amnistia 
din 1880 s-a întors în Franţa. 
- 41, 91, 95. 

z 

Zanardelli, Tito (n. 1848) - socia
list francez, de origine italian ; 
a participat la războiul franco
prusian (1870-1871) ; in dece
niul al 8-lea - începutul de
ceniului al 9-lea a trăit in 
Franţa ; membru al Internaţio
nalei I, a colaborat la „Ega
lite"' ; la sfîrşitul anului 1882, 



590 Indice de nume 

a fost expulzat din Franţa. 
372. 

Zasultci, Vera lvanovna - (1851-
1919) - participantă la mişca
rea narodnică, apoi la cea so
cial-democrată din Rusia, mili
tantă activă a grupului marxist 
"Eliberarea muncii" ; ulterior 
s-a situat pe poziţiile menşevis
mului. - 168, 169. 

Ziber, Nikolai Ivanovici (1844-
1888") - economist rus ; unul 
dintre primii popularizatori ai 
lucrărilor economice ale lui 
Marx în Rusia, deşi nu a înţe
les dialectica materialistă şi 
esenţa revoluţionară a ma�xis
mului ; s-a situat pe poziţiile 
reformismului radical burghez. 
- 161.  

Personaje din literatură, Biblie şi mitologie 

Antonie - sfînt creştin, potrivit 
legendei pustnic in deşertul Nu
biei. - 40. 

Dogberry - personaj din come
dia lui Shakespeare "Mult zgo
mot pentru nimic". - 180. 

Don Quichotte (Quichotte) - eroul 
principal al romanului satiric 
cu acelaşi nume al lui Cervan
tes. - 46, 194. 

Gumpelino (Cristoforo di Gumpe
lino), marchiz - personaj din 
lucrarea lui Hcirie "Reisebil
der". - 419. 

Hristos (Iisus) întemeietorul 
mitic al creştinismului. - 297. 

John Bull - denumire ironică 
dată reprezentanţilor burgheziei 
engleze ; a căpătat o mare răs
pîndire din 1 712, cînd a apă
rut satira politică a scriitorului 
John Arbuthnot „The history 
of John Bull". - 33, 188, 195, 
312, 335. 

Jourdain - personajul principal 
din comedia lui Moliere "Bur
ghezul gentilom". - 2-17. 

Moloh - in religia vechii Feni
cii şi a Cartaginei zeul soarelui, 
pe altarul căruia se aduceau 
jertfe omenşti ; ulterior a de
venit simbolul unor forţe oarbe, 
nesăţioase care cer mereu noi 
şi noi jertfe. - 58. 

Obadia (în ebr. : robul lui Dum
nezeu) - unul dintre proorocii 
din Vechiul Testament. - 33. 

Oerindur unul dintre eroii 
principali din drama lui Adolf 
Miillner „Die Schuld". - 426. 

Pecksniff - personaj din roma
nul lui Charles Dickens "Martin 
Chuzzlewit", fariseu şi făţar
nic. - 182. 

Pickwick - personajul princip'll 
din romanul lui Charles Dickens 
„Documentele postume ale clu
bului Pickwick". - 421. 

Rinaldo Rinaldini - războinic ; 
eroul romanului cu acelaşi r.u
me al scriitorului german 
Chr. A. Vulpius. - 277. 

Roland (Orlando) - erou al epo
peei populare franceze "Chan
son de Roland", al poemului 
lui Ariosto „Orlando furioso" şi 
al multor altor opere. - 177. 

Tantal - în mitologia greacă re
ge al Lydiei ; drept pedeapsă 
pentru j ignirea adusă zeilor a 
fost osîndit la chinuri ve')nice 
în împărăţia umbrelor ; ori de 
cite ori încerca să-şi aline se
tea sau foamea, apa în care 
stătea şi fructele care-i atî;nan 
deasupra capului dispăreau. 
- 453. 
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Cuprins 

P A R T E A  I N T I I  

CORESPONDENŢA DINTRE MARX ŞI ENGELS 

Ianuarie 1881-martie 1883 

1 8 8 1 

Engels către Marx, 7 iulie 
Marx către Engels, 27 iulie 
Engels către Marx, 29 iulie 
Marx către Engels, 3 august 
Engels către Marx, 6 august 
Marx către Engels, 9 august 
Engels către Marx, 1 1  august 
Marx către Engels, 16 august 
Engels către MaTx, 17  august 
Engels către Marx, 18 august 
Marx către Engels, 18 august 
Marx către Engels, 19 august 

1 8 8 2  

Marx către Engels, 5 ianuarie 
Engels către Marx, 8 ianuarie 
Marx către Engels, 12 ianuarie 
Engels către Marx, 13 ianuarie 
Marx către Engels, 15 ianuarie 
Marx către Engels, 1 7 februarie 
Marx către Engels, 21  februarie 
Marx către Engels, 1 martie 
Marx către Engels, 3 martie 
Marx: către Engels, 23 martie 
Marx către Engels, 31  martie 

9 
10 
12 
13 
17  
19 
22 
24 
25 
26 
28 
31 

32 
34 
35 
38 
40 
42 
45 
46 
50 
51 
52 
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24. Marx către Engels, 4 aprilie 55  
25.  Marx către Engels, 8 aprilie 56 
26. Marx către Engels, 18 aprilie 59 
27.  Marx către Engels, 28 aprilie 62 
28 .  Marx către Engels, 8 mai 64 
29. Marx către Engels, 20 mai 66 
30. Marx către Engels, 30 mai 69 
31 .  Marx către Engels, 5 iunie 70 
32. Marx către Engels, 9 iunie 71  
33 .  Marx către Engels, 15  iunie 75  
34.  Marx către Engels, 22 iunie 77 
35.  Marx către Engels, 24 iunie 78 
36. Marx către Engels, 4 iulie 79 
37.  Marx către Engels, 3 august 81  
38 .  Marx către Engels, 1 O august 85 
39.  Engels către Marx, 20 august 87 
40. Marx către Engels, 2 1  august 88  
41 .  Marx către Engels, 24 august 9 0  
42. Engels către Marx, 25 august 91  
43 .  Engels către Marx, 26 august 92  
44. Marx către Engels, 4 septembrie 95 
45 . Engels către Marx, 12 septembrie 97 
46. Marx către Engels, 16  septembrie 99 
47. Engels către Marx, 18  septembrie 102 
48.  Marx către Engels, 28 septembrie 103 
49. Marx către Engels, 30 septembrie 1 0 1  
50. Engels către Marx, 1 noiembrie 106 
51 .  Engels către Marx, 3 noiembrie 106 
52.  Engels către Marx, 6 noiembrie 107 
53.  Marx către Engels, 8 noiembrie 108 
54 . Engels către Marx, 1 1  noiembrie 1 1 2  
55.  Marx către Engels, 1 1  noiembrie 1 14  
56. Marx către Engels, 20 noiembrie 1 16 
57.  Engels către Marx, 21 noiembrie 1 1 7  
58.  Marx către Engels, 22 noiembrie 1 1 9  
5 9 .  Engels către Marx, 22 noiembr1e 120 
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60. Engels către Marx, 23 noiembrie 
61 .  Marx către Engels, 27 noiembrie 
62. Engels către Marx, 30 noiembrie 
63. Marx către Engels, 4 decembrie 
64. Marx către Engels, 8 decembrie 
65. Engels către Marx, 8 decembrie 
66. Engels către Marx, 13 decembrie 
67. Engels către Marx, 15 decembrie 
68. Engels către Marx, 16 decembrie 
69. Marx către Engels, 1 8  decembrie 
70. Engels către Marx, 19 decembrie 
71 .  Engels către Marx, 22 decembrie 

1 8 8 3  

72. Engels către Marx, 9 ianuarie 
73.  Marx către Engels, 10 ianuarie 

P A R T E A  A D O U A  

SCRISORI ALE LUI MARX ŞI ENGELS 

CATRE DIVERSE PERSOANE 

Ianuarie 1881-martie 1883 

1 8 8 1  

1 .  Marx către Charles Longuet, 4 ianuarie 
2. Marx către un necunoscut, 31 ianuarie 
3. Engels către Karl Kautsky, 1 februarie 
4. Engels către Eduard Bernstein, 2 februarie 
5. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 19 

arie 
6.  Marx către Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 

bruarie 
7. Engels către Jenny Longuet, 24 februarie 
8 .  Marx către V. I. Zasulid, 8 martie 
9. Engels către S. F. Kaufmann, 11 martie 

5!f' 

122 
124 
125 
127 
128 
129" 
132 
132: 
134 
136-
137 
140 

143 
144 

149 
153 
153 
156 

febru-
157 

22 fe-
162 
165 
168 
170 
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10 .  Engels către Eduard Bern11tein, 12 martie 171  
1 1 .  Engels către Johann Philipp Becker, 28 martie 174 
12. Engels către August Bebel, 30 martie 1 75 
13 .  Engels către Johann Philipp Becker, 4 aprilie 1 77 
14.  Marx către Jenny Longuet, 1 1  aprilie 1 78 
15 .  Engels către Eduard Bernstein, 14  aprilie 1 83 
16 .  Engels către August Bebel, 28 aprilie 1 86 
1 7. Marx către Jenny Longuet, 29 aprilie 1 87 
18 .  Engels către Jenny Longuet, 31 mai 1 89 
1 9. Marx către John Swinton, 2 iunie 1 92 
20. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 2 iunie 193 
21 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 2 iunie 19�1 
22 .  Marx către Jenny Longuet, 6 iunie 194 
23 .  Engels către Jenny Longuet, 17  iunie 196 
24. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 20 iunie 198 
25. Marx către Henry Mayers Hindman, 2 iulie 202 
26 .  Engels către Norris A. Clowes, 22 iulie 204 
27.  Engels către redacţia revistei „Freiheit", 22 iulie 205 
28 .  Marx către Jenny Longuet, 22 iulie 206 
29. Marx către Carl Hirsch, 6 august 207 
30. Marx către Laura Lafargue, 9 august 207 
31. Engels către George Shipton, 10 august 202 
32.  Engels către George Shipton, 15 august 210 
33.  Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 16 august 212 
34 .  Engels către Eduard Bernstein, 1 7  august 212  
35 .  Marx către Jenny Longuet, 1 8  august 216 
36 .  Engels către August Bebel, 25  august 218  
37 .  Engels către Karl Kautsky, 27 august 221 
38.  Marx către Karl Kautsky, 1 octombrie 224 
39. Marx către Minna Kautsky, 1 octombrie 225 
40.  Engels către Eduard Bernstein, 25 octombrie 225 
4 1 .  Engels către Johann Philipp Becker, 4 noiembrie 233 
42. Engels către Eduard Bernstein, 30 noiembrie 234 
43. Marx către Jenny Longuet, 7 decembrie 237 
44. Marx către Johann Philipp Becker, 1 0  decembrie 242 
45. Marx către Nikolai Franţevici Danielson, 13 de-

cembrie . 243 
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46. Marx către Friedrich Adolph Sorge, 15 decembrie 244 
47. Marx către Jenny Longuet, 17 decembrie 247 
48. Engels către Karl Kautsky, 18 decembrie 249 
49. Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 29 de-

cembrie 250 
50. Engels către Lev Nikolaevici Hartman, sf. lui de-

cembrie . 250 

1 8 8 2 

51 .  Marx către Laura Lafargue, 4 ianuarie 
52.  Engels către Eduard Bernstein, 6 ianuarie 
53. Engels către Emil Engels, 12 ianuarie 
54. Marx către Amalie Daniels, 12 ianuarie 

25 1  
25�� 
25-J. 
256 

55. Marx către Piotr Lavrovici Lavrov, 23 ianuarie 256 
56. Engels către Eduard Bernstein, 25 ianuarie 259 
57.  Engels către Karl Kautsky, 7 februarie 264 
58. Engels către Johann Philipp Becker, 10 februarie 269 
59. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 18 februarie 272 
60. Engels către Eduard Bernstein, 22 februarie 273 
6 1 .  Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 23 februarie 282 
62. Marx către Jenny Longuet, 23 februarie 283 
63.  Marx către Jenny Longuet, 16  martie 283 
64. Marx către Paul Lafargue, 20 martie 287 
65. Marx către Jenny Longuet, 27 martie 290 
66. Engels către Henry Mayers Hyndman, 31 martie 292 
67. Marx către Jenny Longuet, 6 aprilie 293 
'68.  Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 10 aprilie 297 
69. Engels către Berthold Sparr, 12/4 297 
70. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 13 aprilie 29R 
71. Marx către Laura Lafargue, 13  aprilie 299 
72.  Engels către Eduard Bernstein, 17  aprilie 307 
73. Engels către Eduard Bernstein, 21  aprilie 308 
74 . Marx către Jenny Longuet, 28 aprilie 309 
75. Engels către Eduard Bernstein, 3 mai 310  
76 .  Marx către Laura Lafargue, 6 mai 312  
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77. Marx către Jenny Longuet, 8 mai 3 1 2" 
78 .  Engels către Eduard Bernstein, 10 mai 313 
79 .  Engels către August Bebel, 16  mai 3 1 7  
8 0 .  Marx către fiica sa Eleanor, 2 1  mai 320: 
8 1 .  Marx către Jenny Longuet, 26 mai 321  
82 .  Marx către fiica sa Eleanor, 28  mai 322 
83 .  Marx către Jenny Longuet, 4 iunie 326 
84. Marx către Laura Lafargue, 17 iunie 327 
85 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 20 iunie 328: 
86.  Engels către August Bebel, 21 iunie 330 
87 .  Engels către Eduard Bernstein, 26 iunie 333 
88.  Engels către Eduard Bernstein, 15 iulie 338 
89.  Engels către Adolf Hepner, 25 iulie 340 
90.  Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 31 iulie 342 
91 .  Engels către Johann Philipp Becker, 9 august 34J. 
92. Engels către Eduard Bernstein, 9 august 3·H 
93. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 10 august 34(): 
94. Engels către Emil Engels jun „ 20 august 347 
95. Engels către Jenny Longuet, 27 august 349 
96. Engels către Karl Kautsky, 12 septembrie 351 
97.  Engels către Eduard Bernstein, 13 septembrie 35-t 
98 .  Efngels către Laura Lafargue, 20 septembrie 357 
99 .  Engels către Eduard Bernstein, 22 septembrie 359 

100. Engels către August Bebel, 23 septembrie 363 
101 . Marx către Laura Lafargue, 9 octombrie 365 
102.  Engels către Eduard Bernstein, 20 octombrie 367 
103. Engels către Laura Lafargue, 21 octombrie 371 
104.  Engels către Eduard Bernstein, 27 octombrie 373 
105. Engels către August Bebel, 28 octombrie 375 
106 .  Engels către Paul Lafargue, 30 octombrie 378 
107. Engels către Eduard Bernstein, 2/3 noiembrie 380 
1 08 .  Engels către Eduard Bernstein, 4 noiembrie 385 
109 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 9 noiembrie 390 
1 10 .  Marx către fiica sa Eleanor, 10 noiembrie . · 392  
1 1 1 .  Engels către Karl Kautsky, 1 5  noiembrie 394 
1 12 .  Engels către Eduard Bernstein, 28 noiembrie 391> 
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1 13. Engels către Laura Lafargue, 14 decembrie 401 
1 1 4. Marx către Laura Lafargue, 14  decembrie 402 
1 15. Engels către Laura Lafargue, 15 decembrie 404 
1 16 .  Engels către Johann Philipp Becker, 16 decembrie 406 
1 17 .  Engels către Eduard Bernstein, 16 decembrie 408 
118 .  Engels către August Bebel, 22 decembrie 410 
1 19 .  Marx către fiica sa 

1 20. Marx către fiica sa 
1 2 1 .  Marx către fiica s a  

Eleanor, 

1 8 8 3 

Eleanor, 
Eleanor, 

23 decembrie 

8 ianuarie 
9 ianuarie 

413 

414 
415  

122.  Marx către fiica sa  Eleanor, 10 fanuarie 418  
1 23 .  Engels către Eduard Bernstein, 1 8  " ianuarie 419 
1 24. Engels către Eduard Bernstein, 8 februarie 421 
1 25.  Engels către Eduard Bernstein, 10 februarie 42 1 
1 26. Engels către Karl Kautsky, 10 februarie "125 
1 27. Engels către Laura Lafargue, 10 februarie 428 
1 28. Engels către Eduard Bernstein, 27 februarie 432 
129. Engels către Eduard Bernstein, 2 martie 435 
13Q. Engels către Karl Kautsky, 2 martie 441 
131 .  Engels către August Bebe!, 7 martie 443 
132.  Engels către Laura Lafargue, 10 martie 446 
133. Engels către Charles Longuet, 14 martie 447 
134.  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 14 martie 443 
135.  Engels către Eduard Bernstein, 14 martie 448 
136. Engels către Wilhelm Liebknecht, 14 martie 449 
137.  Engels către Johann Philipp Becker, 15 martie 450 
1 38 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 15 martie 451 
1 39. Engels către Friedrich Lessner, 15  martie 45.i 
140. Engels către redacţia lui „New Yorker Volkszeitung" 454 
141 .  Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 24 martie 455 
142. Engels către Laura Lafargue, 25 martie 456 
143. Engels către Friedrich Theodor Cuno, 29 martie 457 
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461 
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I L U S T R A Ţ I I  

[{arl Marx (1682) 
Casa din Londra, 122, Regcnt's Park Road, în care a locuit 
l!:ngels din septembrie 1870 pînă în octombrie 1894 
Jenny Marx în ultimii ei ani de viaţă 
Jenny Longuet, născ. Marx 
Mormintul lui Karl Marx din cimitirul Highgate din 
Londra (înainte de construirea monumentului din 1956) 
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