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Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

Londra, 2 aprilie l88J: 

Dragă Lavrov, 
Mă grăbesc să-ţi confirm primirea scrisorii cu mandatul 

de 124,50 fr. Banii îi voi putea ridica în cel mai bun caz 
miercuri, deoarece, mîine trebuie să examinez manuscrisele 
rămase de la Marx. Odată misiunea îndeplinită, voi anunţa 
acest lucru în "S[ozialdemokrat]" din Ziirich şi voi ruga re
dacţia să-ţi trimită cîteva exemplare din numărul respectiv. 
Bine-nţeles, numele cetăţeanului Krantz nu va fi menţionat 1. 

Am găsit manuscrisul "Circulaţia capitalului" 1) iar din cel 
al cărţii a III-a „Formele procesului de ansamblu" 2) aproxi
mativ 1 OOO de pagini in folio 2. Deocamdată este !imposibil să 
spun dacă manuscrisul poate fi dat la tipar în forma actuală. 
ln orice caz, va trebui să-l transcriu, căci nu este decît o primă 
ciornă. Mîine voi avea, în sfîrşit, răgaz să dedic cîteva ore 
examinării tuturor manuscriselor pe care ni le-a lăsat Maurul. 
Este vorba mai cu seamă de o schiţă a dialecticii, pe care de 
multă vreme j.ntenţiona s-o finalizeze. El ne ascundea întot
deauna stadiul în care se aflau lucrările lui ; ştia că de îndată 
ce am fi aflat că are vreuna gata, am fi stat de carpul lui pînă 
şi-ar fi dat consimţămînitul să o publice. Toate astea rămîn 
între noi, eu n-am dreptul să public nimic fără Tussy, care, 
împreună cu mine, este executor testamentar pentru partea 
literară. 

Am fost toţi plăcut surprinşi de vestea că bravul nostru 
Lopatin - brav pînă la nechibzuinţă - s-a întors cu bine 
în libertate 3. Să sperăm că, rămînînd brav, şi-a abandonat 

1) In manuscris în limba germană : „Zirkulation des Kapitals". 
- Nota red. 

Z) In manuscris ln limba germană: „Die Gestaltungen des Ge
samtprozesses". - Nota red. 



F. Engels 
--------- --- -----------------

nechibzuinţa în Rusia. Sper să-l văd aici zilele acestea. Trans
mite-i un salut călduros din partea mea. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

Cu multă prietenie al d-tale, 
F. Engels 

2 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Paris 

Londra, 11 aprilie 1883 
Dragă Laura, 
Sînt, fireşte,. de aceeaşi părere cu itine că Paul trebuie 

să-şi viziteze mama şi îi repet acest lucru de ani de zile. Cît 
despre cheltuielile sup'limentare, ele nu pot fi prea mari, iar 
eu pot să vă procur repede banii necesari, dacă mă anunţi la 
timp. Numai că, dacă lucrurile stau aşa cum mi-ai scris, Paul 
va trebui să procedeze· cu foarte multă diplomaţie, altfel riscă 
să-şi facă singur un rău ; nu trebuie să-şi facă un duşman din 
această soră de caritate creştină : ea este acolo permanent 
iar Paul nu, şi e suficient să i se trezească vreo bănuială, că 
nu se va lăsa pînă nu o va convinge pe bătrînă să facă un 
testament în care interesele ei să fie asigurate pînă la limita 
extremă permisă de lege. Cu asta cred că am epuizat pro
blema, rămîne ca tu să te ocupi de rerolvarea ei. 

Am ris toţi cu poftă citind povestirea ta despre aventurile 
de la Argenteuil 4. Este ceva specific pentru el 3), de la un 
cap la altul! Acum o săptămînă, Tussy i-a trimis o scrisoare 
foarte categorică : cînd soseşte băiatul ? 4) Nici un răspuns. Il 
est toujours en train de reflechir 5). 

Paul o să primească cel puţin şase luni 5. Cînd a fost aici, 
era îngrozit de această perspectivă şi l-a amuzat copios pe 
Liebknecht cu a sa horror carceris 6) . Iar dacă acum nu se 

I) Charles Longuet. - Nota red. 
') Jean-Laurent-Frederick Longuet . - Nonta red. 
6) - Tot se mai 2îndeşte. - Nota. trad. 
') - teamă de inchililoare. - Nota. trad. 



Scrisori din 1883 9 

apucă serios să înveţe germana, nu-l voi mai considera <lecit 
un enfant gate 7). Imaginează-ţi, îmi scrie că vrea să o înveţe, 
- „comme vous le dites tres bien ( ! )  il pourra (!) devenir ne
•Cessaire que je le sache pour les traductions" ! 8) Ca şi cum 
perfecţionarea propriilor cunoştinţe, oricît de strălucite ar fi 

iele, nu ar depinde în întregime de lectura anumitor texte 
germane publicate şi nepublicate ! Se bucură de apropiata 
.apariţie a volumului al II-lea al „Capitalului" 2, dar o să fie 
.el în stare să-l citească ? 

Dacă Madame Gendre 9) traduce „Manifestul" 10) în fran
•ceză şi îmi dă traducerea să o revizuiesc (ştii că asta nu-i un 
fleac), am să-i scriu o prefaţă corespunzătoare, în care am să 
explic condiţiile istorice etc. Dar cum nu ştiu mai nimic despre 
.această doamnă, sînt nevoit ca deocamdată să refuz atît revi
zuirea cît şi prefaţa. Eu nu am nici un drept să o opresc în 
lllici una din acţiunile ei în această direcţie. Remarca îl vizează 
pe Paul. La fel şi următoarea : nu ştiu despre ce discurs al lui 
Giffen scrie el şi nici unde a fost publicat. 

Pumps mai este încă însărcinată, sau cel puţin mai era 
.aseară. Mama lui Percy i-a spus deunăzi că într-un asemenea 
-caz ar trebui să fie într-adevăr ceva mai bine informat. 

Jollymeier este aici pentru cîteva zile. De la sosirea lui 
1(ca şi cu cîteva zile înainte ca el să-şi fi început călătoria, 
.acum 10  zile) în fiecare seară un poliţist se plimbă prin faţa 
1casei dnd îi dau drumul lui Carlo, în jurul orei 12.  Neghiobii 
.ăştia cred, pesemne, că fabricăm dinamită, or, în realitate 
IIlOi vorbim despre whisky. 

Calde salutări amîndurora din partea lui şi a mea. 

Fublicat pentru prima oară în 
limba or.iginalului în : F. Engels, 
iP.. et L. Lafargue. "Correspondance", 
l!t. I, Paris, 1956 

7) - copil răsfăţat. - Nota trad. 

Cu afecţiune, 
Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba enllleză 

B) - „după cum foarte bine(!) spuneţi, ar putea(!) să fie necesar 
�ă o ştiu pentru traduceri"� - Nota trad. 

9) Varvara Nikolaevna Nikitina. - Nota red. 
10) K. Marx ·şi F . .Engels. „Manifestul Partidului Comunist". -

Nota rea. 
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Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 

Stimate tovarăşe, 

Londra, 122. Regent's. Park Roadl 
N.W., 11 aprilie 1883: 

Vă daţi seama că de la moartea vechiului meu prieten 11} 
am atîta bătaie de cap cu corespondenţa, cu chestiunile de 
afaceri, cu examinarea scrierilor lui postume etc., încît nu 
m-am putut ocupa decît de problemele cele mai arzătoare. As
tăzi în sfîrşit, am găsit cîteva minute în care să vă mulţumesc 
pentru scrisoarea de condoleanţe şi pentru impresionantul ne
crolog 12) pe care l-aţi publicat în „Recht voor Allen". Necro
logul dv. este, incontestabil, unul dintre cele mai bune pe care 
le-am citit - a fost aprecierea unanimă aici, în cercurilţ 
intime. 

Mulţumesc din inimă, în numele fiicelor defunctului 13) şi 
al meu personal, Partidului muncitoresc olandez 6, care prin 
participarea sa, cel puţin spirituală, la ultimul omagiu adus 
prietenului nostru s-a alăturat tovarăşilor germani, francezi> 
spanioli, ruşi şi americani. 

Dacă soarta sau dorul de călătorii, care, din păcate, nu 
prea ne sînt accesibile, mă vor aduce în Olanda, voi considera 
de datoria mea să vă fac o vizită, după cum vă rog să mă 
căutaţi dacă veţi avea ocazia să veniţi în Anglia. 

Marx a lăsat un manuscris voluminos al celei de-a doua 
părţi .a ,,Capitalului" 2, pe care trebuie mai întîi să-l citesc de 
la un capăt la altul (şi cum e scris !) pentru a putea spune în 
ce măsură poate fi dat la tipar şi în ce măsură va mai trebui 
completat cu elemente din caietele scrise ulterior. In orice 
caz, principalul există. Cum însă, deocamdată nu pot face alte 
precizări, vă rog ca, pentru moment, să nu publicaţi nimic 
despre aceasta în presă, căci n-ar duce decit la oonfozii. ln 
plus, fiica mai mică a lui Mlfarx], Eleanor, este, împreună cu 
mine, executor testamentar pentru partea literară şi nu pot 
întreprinde nimic fără ea, iar doamnele, după cmn ştiţi, ţin 
la formalităţi. 

11) MarJ1:. - Nota red. 
12) F. D. Nieuwenhuis. �Kiarl Marx". - Nota: red:. 
u) Laura şi Eleanor Marx. - Nota red'. 
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Vă rog să mă scuzaţi dat ik niet op hollandsch, schrijf 14) ; 
în ultimii ani nu mi-am mai exersat cunoştinţele de limbă olan
deză. 

Al dv. sincer, 
F. Engels 

Vă trimit alăturat fotografia mea şi vă rog să mi-o tri
miteţi pe a dv. De îndată ce vom intra în posesia unor foto
.grafii noi ale lui M[arx], vă voi trimite una. 

Publicat pentru prima oară în : 
.Istorik-marksist" nr. 6, 1934 

4 

Originalul în limba german!l 
Tradus din limba germant 

Engels către Eduard Bernstein 

la Ziirich 

Londra, 14 aprilie 1883 

Dragă domnule Bernstein, 
Dr. Aveling, redactor la ziarul „Progress", a scris la „Re

publican" pentru a cumpăra gravura în lemn după care a fost 
reprodus portretul lui Marx. Răspunsul : That block has been 
sent to Germany for the „Sozialdemokrat'', so it is impossible 
for you to have it 15). A[veling] mă roagă acum să scriu ur
gent, căci ar vrea să obţină cît mai curînd gravura. Dacă nu, 

măcar un clişeu. S-ar putea, de asemenea, să fie o neînţelegere 
la mijloc şi gravura să se afle la „Neue Welt". Vă rog să mă 
informaţi urgent în această privinţă printr-o carte poştală. 

Relatarea despre congres este foarte îmbucurătoare 7. 

In mare grabă al dv., 

F.Z. 

1') - că nu vă scriu in olandeză. - Nota trad. 
15) - Această gravură a fost trimisă ln Germania, la „Sozfol

demokrat", aşa că nu o veţi putea primi. - Nota trad. 



12 F. Eneeis 

Am în faţă volumul al doilea al "Capitalului" - dar mc1 
nu vă pot descrie în ce stare se află şi trebuie să citesc 1 OOO 
de pagini în manuscris. Nu publicaţi însă nimic în ziar despre 
asta; de îndată ce voi putea spune ceva precis, vă voi furniza 
informaţii exacte. 

Publicat pentru prima oară in : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", vol. I, 1924 

5 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către James Knowles 8 

la Londra 

(Ciornă) 

!Londra], 1 7  [4] 1883 

Stimate domn, 
Printre hîrtiile defunctului dr. Marx există în manuscris. 

un rezumat critic al „Capitalului" 16) scris de mine, dar pînă 
acum nu l-am putut găsi în mulţimea hîrtiilor rămase de la el. 

Dar, chiar dacă l-aş găsi, aş ezita să vi-l trimit. cel puţin 
nu cu destinaţia la care vă refereaţi. N-am auzit ca în literatura 
acestei ţări sau a oricărei alteia să exii:.te obiceiul ca un autor 
să-i împrumute altuia manuscrisele sale. 

Experienţa noastră cu recenzenţii englezi nu a fost prea 
entuziasmantă. Cu excepţia cîtorva pastori ai bisericii angli
cane, ei ne-au denaturat întotdeauna concepţiile şi ne-au inter
pretat în mod eronat acţiunile. Totala lor ignoranţă în ce pri
veşte teoria şi practica noastră nu este egalată decit de aro
ganţa lor. In iulie 1878 - dacă nu mă înşel - „The Nineteenth 
Century" a inserat un articol al lui George Howell despre In
ternaţională 17), plin de minciuni şi inexactităţi. Marx v-a tri
mis o dezminţire 18), dar aţi refuzat să o publicaţi. 

11) F. Engels. „Conspect asupra ... capitalului» lui Karl Marx. Vo
lumul I". - Nota red. 

17) George Howell. „Istoria Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. 
- Nota red. 

18) K. Marx. „Istoria Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor scrisă 
de d-l George Howell". - Nota red. 
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Mă tem că dacă doriţi să vă iniţiaţi în concepţiile lui Marx 
va trebui să citiţi "Capitalul" în ediţie germană, rusă sau 
franceză. 

Cunosc un singur englez care ar fi capabil să redea corect 
conţinutul "Capitalului". Este un avocat din Manchester 19). 
Dacă doriţi îmi va face plăcere să-l întreb dacă e dispus să 
preia această lucrare pentru dv. 

Ja[me]s Knowles Esq. 
The Hollies, Clapham Common S. W. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

6 

Al dv. devotat 

Originalul ln limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Philip Van Patten !> 

la New York 

Philip Van Patten 

Stimaţi tovarăşi, 

(Ciornă) 

Londra, 18 aprilie 1883 
57,2nd Av. N. York 

Răspunsul meu la întrebarea dv. din 2 aprilie referitoare 
la atitudinea lui Karl Marx faţă de anarhişti în general şi faţă 
de Johann Most în particular va fi scurt şi clar: 

Marx şi cu mine împărtăşim, încă din 1845, părerea că una 
din consecinţele finale ale viitoarei revoluţii proletare va fi 
dezagregarea treptată şi, în cele din urmă, dispariţia organiza
ţiei politice denumite stat, organizaţie al cărei ţel principal a 
fost întotdeauna de a asigura - prin forţa armată - oprimarea 
economică a majorităţii muncitoare de către o minoritate înstă
rită. O dată cu dispariţia minorităţii înstărite dispare şi nece
sitatea unei forţe de opresiune armate, respectiv a puterii de 

19) Samuel Moore. - Nota red. 



14 F. Engels 

stat. In acelaşi timp, noi am fost întotdeauna de părere că,. 
pentru atingerea acestui ţel şi a altora, cu mult mai impor
tante, ale viitoareai revoluţii sociale, clasa muncitoare trebuie 
mai întîi să preia puterea politică organizată în stat şi, cu aju
torul ei, să zdrobească rezistenţa clasei capitaliştilor şi să reor
ganizeze societatea. Această părere a fost expusă încă în 1847, 
în "Manifestul Comunist", capitolul II, partea finală. 

Anarhiştii răstoarnă lucrurile. Ei declară că revoluţia pro
letară ar trebui să înceapă cu desfiinţarea organizaţiei politice 
a statului. Dar singura organizaţie pe care proletariatul vic
torios o găseşte gata este tocmai statul. S-ar putea ca el să 
necesite o transformare înainte de a-şi putea îndeplini noile 
funcţii. Dar distrugerea lui într-un asemenea moment ar echi
vala cu distrugerea singurului organism prin intermediul că
ruia proletariatul victorios îşi poate exercita puterea de curînd 
cucerită, îşi poate reprima duşmanii capitalişti şi impune re
voluţionarea economică a societăţii fără care întreaga sa vic
torie s-ar solda inevitabil cu o înfrîngere şi cu măcelărirea în 
masă a clasei muncitoare, aşa cum s-a întîmplat după Comuna 
din Paris. 

Mai este oare nevoie să dau asigurări exprese că Marx a 
combătut această stupiditate anarhistă încă din prima zi în 
care Bakunin a prezentat-o în actuala formă? lntreaga istorie 
internă a Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor stă mărturie. 
Incepînd din 1867, anarhiştii au încercat, prin cele mai josnice 
mijloace, să acapareze conducerea Internaţionalei ; principalul. 
obstacol care le-a stat în cale a fost Marx. Rezultatul acestei 
lupte, care a durat cinci ani, l-a constituit excluderea anarhiş
tilor din Internaţională, la Congresul de la Haga din sept. 1872 � 
iar omul care a făcut cel mai mult pentru a se ajunge la 
această excludere a fost Marx. Vechiul nostru prieten 
F. A Sorge din Hoboken, care a participat la congres ca dele
gat, vă poate relata, dacă doriţi, şi alte amănunte. 

Şi acum referitor la Johann Most. Dacă cineva susţine că 
de cînd a devenit anarhist, Mast a înh·eţinut relaţii de un fel 
sau altul cu Marx sau că a fost ajutat de Marx, acela fie că a 
fost indus în eroare, fie că minte cu bună ştiinţă. După apa
riţia primului număr al publicaţiei londoneze „Freiheit", Mast 
ne-a vizitat, pe Marx şi pe mine, o dată, cel mult de două ori. 
Noi nu ne-am dus la el - nici măcar nu l-am întîlnit vreodată 
întîmplător de cînd anarhismul născocit de el şi-a făcut apa
riţia în această publicaţie. De fapt, pînă la urmă am şi renun
ţat la abonament, deoarece nu găseai nimic interesant în ea. 



Scrisori din 1883 15 

Nutrim faţă de anarl)ismul lui Most şi tactica sa anarhistă 
acelaşi dispreţ ca şi faţă de oamenii de la care le-a învăţat. 

Pe vremea cînd se mai afla în Germania, Most a publicat 
un rezumat „popular" al „Capitalului" 20). Marx a fost solicitat 
să-l parcurgă în vederea unei a doua ediţii. Am lucrat şi eu 
împreună cu Marx. Am constatat că, dacă nu voiam să-l scriem 
din nou de la un cap la altul, nu ne rămînea altceva de făcut 
decît să eliminăm gafele cele mai grave. Marx a acceptat să-i 
fie preluate îmbunătăţirile numai cu condiţia expresă ca nu
mele său să nu fie pus în nici un fel de legătură cu această 
iecliţie îmbunătăţită a „operei" lui Johann Most. 

Puteţi, dacă doriţi, să publicaţi această scrisoare în "The 
Voice of the People". 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată, 
în limba germană, în : „Der 
Sozialdemokrat" nr. 21 din 
1 7  mai 1883 şi în întregime 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

7 

Cu salutări frăţeşti, 
F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba ger.mană 

Engels către redacţia ziarului 
"New Yorker Volkszeitung'' to 

la New York 

(CiEJrnă) 
[Londra] 18 aprilie 83 

122, Regent's Park Road 

Către redacţia ziarului „N[ew] Y[orker] Volkszeitung" 
In numărul dv. din 15 21) aţi publicat telegrama mea către 

Sorge 22) ca fiindu-vă adresată dumneavoastră. 

20) J. Most. „Kapital und Arbeit". - Nota red. 21) 15 martie. - Nota red . 
.:z) Friedrich Adolph Sorge. - Nota red. 



li F. EngelS 

In numărul din 17 relataţi că v-aş fi telegrafiat că Marx 
a murit la Argenteuil 23). 

Noi aici nu obişnuim să ne permitem asemenea libertăţi 
în numele altor pernoane sau să îngăduim să fim trat::iţi în 
acest mod. 

Toate acestea mă pun, deci, în imposibilitatea de a vă mai 
face pe viitor vreo comunicare. 

In cazul în care ziarul dv. va mai abuza astfel de nu
mele meu, voi fi obligat să-l rog pe vechiul meu prieten Sorge 
să declare că este vorba de un fals de care veţi fi direct răs
punzător. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

8 

Cu stimă, 
F.E. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către James Knowles 11 

la Londra 

(Ciornă) 

(Londra] 2014{83 

Stimate domn, 
Dacă vom găsi manuscrisul în chestiune 24), vă voi ceda 

cu plăcere dreptul de a-l publica, însă cu două condiţii, care 
sînt de la sine înţeles, dar pe care aş dori să le menţionez : 
1. în cazul în care vă rezervaţi dreptul de publicare, nu-l trans-

D) In realitate Marx a murit la Londra. - Nota red. 
2•) Friedrich Engels. „Conspect asupra ... capitalului» l'lli Karl Marx. 

Volumul I". - Nota red. 



Friedrich EoielS 
(1888) 
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miteţ.i altcuiva şi 2. dacă îl tipăriţi, trebuie să apară separat� 
:fără nici o legătură cu alte articole. 

Al dv. devotat, 
F.E-

Permiteţi-mi să vă atrag at;enţia că nu sînt ndr.", ci fost 
fabricant de bumbac. 

Publicat pentru prima oară 
kl K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

9 

OrignaluJ in limba englezăi 
Tradus din limba germană. 

Engels către Eduard Bernstein 

la Ziirich 

Vă trimit alăturat corectura 25). Am primit scrisoarea dv: 
la care voi răspunde săptămîna aceasta printr-un articol despre
Marx pentru "S[ozialdemokrat]". Mai am incă o mulţime de 
probleme de rezolvat, înainte de a-i da forma definitivă 12. 

Povestioara despre E[ngels] cel rău care l-a dus în ispitfu 
pe M[arx] cel bun a fost repetată, din 1844 încoace, de nenu
mărate ori - alternativ cu cealaltă istorioară despre Ahri
man-M{arx], care l-a abătut pe Ormuzd-E[ngelsJ de pe calea, 
virtuţii. Acum, domnii parizieni, vor deschide în sfîrşit ochiL 

[Londra] 23./4/83 

Publicat pentru prima oară tn : 
nArhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

Al dv., 
F.E-

Originalul tn limba germană 
Tradus din limba germană 

fi>) F. Engels ,,Dezvoltarea socialismului de la utopie Ia �tiinţă„. -
Nota red. 



li8 F. ,Eţigels 

1 0  

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 
Londra, 24 aprilie 83 

Dragă Sorge, �. 
Trimit alăturat cîteva rînduri pentru Harbnan din partea 

prietenului său Brocher, un anarhist confuz, dar altfel un băiat 
foarte de treabă. Fii bun si dă-i-le. 

·„ Volksztg" a făcut d�tule prostii şi totuşi nu atîtea cit 
m-aş fi aşteptat. Aici fiecare îşi are partea sa de vină -

Schewitsch, Cuno, Douai, Hepner. Era un cuartet care se cre
dea atotştiutor, dar care ştia al naibii de puţin, jointly and 
:severaly 26). M-am simţit totuşi obligat să trimit cîteva tinduri 
redacţiei 27) : că au publicat telegrama pe care ţi-am trimis-o 
ţie ca fiindu-le adresată lor, iar o a doua telegramă, pe care 
le-am trimis-o lor, au falsificat-o, inselind ştirea că M[arxJ a 
murit la Argenteuil. Le-am sc1is că aici noi nu ne permitem 
asemenea lucruri ; că procedînd astfel, m-au pus în situaţia de 
.a nu 1e mai furniza pe viitor nici un fel de ştiri şi că, dacă 
vor .mai abuz& de numele meu, mă vor obliga să te rog să 
declari imediat public că totul nu este decît un fals comiş_ de 
iei. Să facă bine �omnii aceştia să:...şi rezerve potlogăriile lor 
yankee pentru cercul lor. De altfel, americanii sînt mult niai 
'COrecţi : potrivit ziarului „V[olkszeitung]", mi s-ar fi trimis o 
.telegramă 13 pe care nu am primit-o niciodată şi aproape ajun7 
sesem să cred că domnii de la „V[olkszeitung]" bi'ţgaseră banii 
în buzunar. Acum, Van Patten îmi scrie că nici vurbă n-a fost 
<le bani. Mă văd silit să public asta aici, căci altfel ar rez'ulta 
că am tăinuit telegrama faţă de presa pariziană şi de „S[ozial
odemokrat]". Răspunsul referitor la Mast, pe care i l-am trimis 
lui V[an] P[atten] la cererea sa 28), va fi publicat probabil încă 
înainte de sosirea acestei scrisori. 

La congresul de la Copenhaga 7 s-a hotălit ca Liebk[necht] 
-şi Bebel să plece la primăvară în America. Este vorba de banii 
ipentru campania electorală 84/85. (Toate astea rămîn între noi.) 
L[iebknechtl i-a propus lui Tussy să-l însoţească în calitate de 

:s) - împreună şi fiecare in parte. - Nota trad. 
17) Vezi volumul de faţă, p. 15-16. - Nota red. 28) Vezi volumul de faţă, p. 13-15. - Nota red. 
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secretar, şi ei ii convine de minune; aşa că sînt şanse să o 
vezi curînd acolo. ln general nu ne-am făcut �ncă nici un fel 
de planuri. Munca literară (ediţia a III-a a volumului I al „Ca
pitalului ", editarea volumului al II-lea, al -cărui manuscris a 
fost găsit, dar nu se ştie încă în ce măsură este gata -de tipar 
şi dacă mai necesită completări, biografia 29), bazată pe vasta 
lui corespondenţă etc.) ne răpeşte tot timpl41 liber, iar T[ussyf 
mai trebuie să se achite şi de o mulţime de angajamente li
terare. 

Fireşte, ai tot dreptul să publici pasajele referitoare la.i 
H. George din scrisorile pe care ţi le-a adresat M[arx] 14. In
trebarea este însă dacă n-ar fi mai bine să aştepţi pînă cînd" 
voi putea pune în ordine însemnările făcute de M[arx1 pe exem
plarul pe care îl avea din cartea lui George şi să le adun apoi 
pe toate laolaltă. Rezumatele teoretice precise, dar concise; 
fără exemplificări, aşa cum le făcea M[arx], sînt încă· la un 
nivel prea înalt pentru americanul de rînd, iar chestiunea nu 
este prea arzătoare. De îndată ce voi avea timp, mă voi pcupai 
de ele mai îndeaproape. Dacă între timp ai vrea să-mi trans
miţi în scris pasajul respectiv din scrisoarea lui M[arxJ, asta.
ar simplifica munca. 

Anexez broşura 30). Nici eu n-am primit decît cîteva exem
plare, ediţia a doua este la tipar. Weydem[eyer] ştie acum en
gleza ? 15. Pînă acum traducerile lui erau absolut nepublicabile· 
din punct de vedere gramatical şi stilistic, ele ne-ar fi com
promis îngrozitor şi în acelaşi timp i-ar fi făcut de rîs pe autori. 
In orice caz, aş vrea să văd o probă. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Briefe und Ausziiige aus B:niefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u.A. 
an F. A .  Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi în întregime în : 
K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană. 
Tradus din limba germană. 

29) lui Marx. - Nota red. 
so) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului n2 la utopie la ştiinţă" -

- Nota red. 
· 



F. EngelB 

1 1  

Engels către Eduard Bernstein 

la Ziirich 

Londra, 28 aprilie '83 

Dragă Bernstein, 
(Cred că putem renunţa la plicticosul „domnule"). Adaug 

1a rîndurile de mai jos ceva corespondenţă, inclusiv cea cu 
.:americanii despre Mast 31). 

E de neiertat că la întoarcere n-aţi ales via Londra 16, con
tam ferm pe asta. Dar poate că veţi veni prin vară, şi atunci 

-0 să înotăm împreună în mare. La mine aveţi oricînd un pat 
..asigurat. 

Mayall, cel mai bun fotograf din Londra, care a lucrat în
·totdeauna pentru Marx, se conduce după principiul: we do 
not take money from eminent people 32). De aceea, nu putem 
$ă-l grăbim acum cu copiile (e foarte nepunctual), decît indi
rect. Aşa că i-am făcut o comandă, ca venind din partea unui 
librar german, pentru 1 OOO de fotografii cartes de visite 
1(12 i = 240 mărci= 24 pfenigi bucata) şi 200 cabinet portraits 
.(format 3/4) a cîte 8 f = 160 mărci= 80 pf. bucata. Este ul
tima fotografie - şi cea mai bună - în care Maurul apare cu 

.desăvîrşitul lui calm olimpian, senin şi sigur de victorie. Vi 
le ofer d-tale, lui Liebknecht şi lui Sorge la New York, păs
trîndu-le doar pe cele care ne vor trebui nouă. Cîte doriţi ? 
Nu este nicidecum nevoie să le plasaţi imediat pe toate. Ori� 
.cum fotogr.afiile vor fi mai bune decît cele care se fac acolo. 

Al. d-tale, 
F. E. 

'Publicat pentru prima oară în : 
.,,Arhiv Marksa i Enghelsa" 
val. I, 192! 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

31) Vezi volumul de faţă, p. 13-15. - Nota red. 
:lţ) - de la celebrităţi nu luăm bani. - Nota trad. 
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Engels către Achille Loria 17 

la Mantua 

(Ciorni'1) 

[Londra, sfir5itul lui aprilie 1883}' 

Prof. Achille Loria 
Prea stimate domn, 
Am primit articolaşul dv. despre Karl Marx. Sînteţi liber, 

fireşte, să supuneţi învăţătura lui celei mai aspre critici şi chiar
să nu o înţelegeţi de loc ; sînteţi liber să faceţi şi o schiţă de 
biografie a lui Marx, care să fie curată fantezie. Dar ceea ce 
nu vă este permis şi ceea ce nu voi permite niciodată cuiva 
este să calomniaţi caracterul prietenului meu decedat. 

Incă într-o lucrare anterioară v-aţi permis să-l acuzaţi pe 
Marx că el a dat cu bună ştiinţă citate false. Cînd a citit 
aceasta, Marx a comparat citatele sale şi ale dv. cu cele origi
nale şi mi-a spus că citatele sale sînt exacte, şi dacă cineva 
a dat cu bună ştiinţă citate false, apoi acela sînteţi dv. Şi cînd 
văd cum il citaţi acum pe Marx, cum aveţi neruşinarea să-l 
puneţi să vorbească despre „profit" acolo unde el vorbeşte 
despre „plusvaloare" 33), unde el atrage în repetate rînduri aten
ţia asupra părerii greşite că acestea două sînt unul şi acelaşi 
lucru (ceea ce de fapt d-l Moore şi cu mine v-am explicat 
verbal chiar aici la Londra), atunci ştiu pe cine trebuie să cred 
şi cine a dat cu bună ştiinţă citate false. 

Dar aceasta este numai o bagatelă în comparaţia cu �·adînca 
şi ferma dv. convingere ... că ele» (învăţăturile lui Marx) «sînt 
dominate de un sofism conştient» ; că Marx «nu s-a oprit în 
faţa concluziilor false, ştiind perfect că erau false» ; că «el a 
fost adesea un sofist care, pe seama adevărului, a vrut să. 
ajungă la negarea orinduirii existente„ şi că el, după cum spune
Lamartine, «jouait avec Ies mensonges et Ies verites comme Ies. 
enfants avec Ies osselets ... 34). 

33) In manuscris în limba germană : Mehrwert. - Nota red. 
14) - «Se juca ou adevărul şi cu minciuna aşa cum se joacă copiii 

cu arşicele ... 1• • - Nota trad. 



F. Engels 

In Italia, o ţară a civilizaţiei antice, aceste afirmaţii puteau 
trece drept un compliment. Probabil că printre socialiştii de 
catedră 19 aşa ceva este socotit o mare laudă, deoairece aceşti 
bravi profesori nu şi-ar fi putut înjgheba niciodată numeroa
sele lor sisteme altfel decît «pe seama adevărului„. Insă noi, 
.comuniştii revoluţionari, vedem lucrurile altfel. Noi considerăm 
asemenea afirmaţii drept acuzaţii ruşinoase şi, întrucît ştim 
că sînt născocite, le aruncăm înapoi autorului lor, care, prin 
asemenea născociri, nu s-a făcut de ruşine decît pe sine. 

Mi se pare de datoria dv. să aduceţi la cunoştinţa cititori
lor în ce constă propriu-zis acest faimos «Sofism conştient» 
care domină toate învăţăturile lui Marx. Dar în zadar îl caut. 
I\' agott ! 35) 

Ce suflet de pigmeu trebuie să ai pentru a-ţi închipui că 
un om ca Marx «Şi-ar ameninţa în permanenţă adversarii cu 
un al doilea volum>+- pe care «nici nu i-a trecut prin minte» 
să-l scrie; că acest al doilea volum nu este alt.ceva decît «un 
subterfugiu viclean al lui Marx, cu ajutorul căruia evită argu
mentele ştiinţifice--. Acest al doilea volwn este la mine şi în 
curînd va fi publicat. Atunci poate veţi înţelege şi dv., în sfîr
�it, deosebirea dintre plusvaloare 36) şi profit. 

Am onoarea să vă salut cu toate sentimentele pe care le 
meritaţi. 

F. E. 

Traducerea în limba germană a acestei scrisori 37) va apă
rea în nwnărul viitor al ziarului „Sozialdemokrat" din Zi.irich. 

.Publicat pentru prima oară în: 

..,Der Sozialdemokrat" 

3lr. 21 din 17 mai 1883 

Originalul ln limba italiană 

Tradus din limba germană 

H) - Absolut nimic I - Nota tracl. 
") In manuscris ln limba germană : Mehrwert. - Nola r�d. 
11) F. Engels. .La moartea lui Karl Marx". Nota red. 
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Engels către August Bebel 

la Borsdorf, lîngă Lei�ig 

231 

Londra, :ro aprilie 83: 

Dragă Bebel, 
La întrebarea ta dacă m-aş muta în Germania, în Elveţia 

sau în altă parte pe continent, răspunsul e simplu : nu mă voi 
duce în nici o ţară de unde pot fi expulzat. Dar de asta nu 
poţi fi sigur decît în Anglia şi America. La această din urmă 
ţară nu m-aş duce decît cel mult în vizită, dacă nu sînt ne
voit. Aşa că rămîn aici. 

în plus, Anglia oferă şi un alt mare avantaj. De cind In
ternaţionala şi-a încetat activitatea 20, aici nu mai există ab
solut nici un fel de mişcare muncitorească, în afară de cea care 
se tîrăşte în coada burgheziei şi a radicalilor şi care îşi propune· 
ţeluri minore în cadrul relaţiilor capitaliste. Aşa că numai aici 
poate fi continuată în linişte munca teoretică. Oriunde în altă. 
parte ar trebui să particip la agitaţia practică şi să pierd enorm 
de mult timp. în agitaţia practică nu aş fi realizat mai mult 
decît oricare altul; în domeniul teoretic încă nu văd cine ar 
putea să ne înlocuiască pe mine şi pe M[arx]. Ceea ce au în
cercat să facă în privinţa asta cei mai tineri decît noi este 
puţin, de cele mai multe ori chiar mai puţin decît nimic. 
Kautsky, singurul care studiază sîrguincios, trebuie să scrie
pentru a-şi cîştiga existenţa şi, fie şi din acest motiv nu poate
realiza nimic. Şi acum, la 63 de ani, cînd sînt ocupat pînă 
peste cap cu propriile mele lucrări şi mă aşteaptă un an de 
lucru la volumul al II-lea al „Capitalului" 2 şi un al doilea an 
la biografia lui Marx, pe lîngă istoria mişcării socialiste ger
mane din 1 843 pînă în 1863 şi a Internaţionalei din 1864 pînă 
în Ia72, ar trebui să fiu nebun să schimb azilul meu tihnit 
de aici cu nişte locuri unde aş fi nevoit să iau parte la întru
niri şi la polemici gazetăreşti pierzînd, chiar şi numai datorită 
acestui fapt, în mod inevitabil, claritatea viziunii. Da, dacă ar 
mai fi ca în 1 848 şi 1 849, m-aş urca din nou în şa, dacă ar 
trebui. Dar acum - o riguroasă diviziune a muncii. Trebuie 
să renunţ pe cît posibil chiar şi la colaborarea la "Soz{ialdemo-



F. Engels 

Jrrat]". Gîndeşte-te numai la enorma corespondenţă pe care 
înainte o împărţeam cu M[arx) şi de care de mai bine de un 
..an trebuie să mă ocup singur. Căci noi vrem să păstrăm in
tacte, în măsura în care aceasta îmi stă în putinţă, numeroa
sele fire venite din toate ţările, care s-au întîlnit de bună voie 
în cabinetul lui Ml[arx]. 

ln privinţa monumentului lui M[arx] 21 nu ştiu ce e de 
făcut. Familia este împotrivă. Ei consideră un sacrilegiu ca 
piatra funerară simplă făcută pentru soţia lui şi pe care acum 
este scris şi numele lui şi al nepoţelului lor 38) să fie înlocuită 
C'U un monument care aici, la Londra, de abia s....ar putea deosebi 
,printre pretenţioasele monumente filistine care îl înconjoară. 
Un cimitir londonez este cu totul diferit de unul german. Aici 
.mormintele se înşiră unul lîngă altul, nici măcar un arbust nu 
_poate creşte între ele, iar monumentul nu trebuie să depă-
�ească lăţimea şi lungimea îngustei fîşii de pămînt cumpărate. 

Liebknecht vorbea de o ediţie completă a operelor lui 
.Marx. Toate bune şi frumoase, dar, aşa cum s-a întîmplat şi 
cu planul lui Dietz referitor la volumul al II-lea 2, oamenii uită 
-că dreptul de a edita al doilea volum a fost de mult acordat 
lui Meissner şi că editarea altor lucrări, mai mici, trebuie să 
fie propusă mai întîi tot lui Meissner şi că oricum ea nu s-ar 
putea realiza decît în străinătate. Chiar şi înainte de legea 
împotriva socialiştilor 22 s-a considerat întotdeauna că nici mă
icar „Manifestul Comunist" nu ar putea fi tipărit în Germa
nia ! decît ca piesă de dosar citită la procesul nostru 23. 

Manuscrisul volumului al II-lea a fost terminat înainte de 
1873, probabil chiar înainte de 1870. iEste scris cu litere gotice, 
<>r M[arx] nu mai scria din 1 873 decît cu cele latine. 

E prea tîrziu ca să expediez scrisoarea recomandat, aşa că 
<•O voi trimite ca scrisoare simplă, dar îi pun sigiliul meu. 

Lui L[iebknecht] îi trimit astă seară o scrisoare la Berlin. 

IPublicat pentru prima ·@ară în : 
.A. Bebel „Aus meinem Leben". 
"T. III, Stuttgart, 1914 

311) Henri Lon�uet. - Nota. rtild. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba rermană 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

25 

Londra, 1 mai 83 

Dragă So�ge, 
Pentru a ne asigura fotografii bune ale lui M[arx], am 

comandat la Mayall, cel mai bun fotograf de aici, care i-a 
făcut ultimele poze, pe cele mai izbutite : 

1 OOO format cartes de visite i, 12 
deci cca. 3 pence bucata ; 

200 cabinet size, 3/4 i, 8 
deci cca. 9 pence bucata 

Din acestea poţi primi şi tu cîteva contra cost; le-am ofe
i-it 39) şi lui Liebkn[echt] şi Bernstein la Ziirich. Dacă numărul 
<le mai sus este insuficient, putem să mai comandăm, dar tre
buie să ne hotărîm rapid. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

1 5  

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Londra, 10 mai 83 
Dragă Liebknecht, 

Dacă continui, cu mania ta de a face planuri şi cu acţiunile 
ne5ăbuite pe care le întreprinzi pe cont propriu, să mă obligi 
la o scriptologie inutilă, voi abandona, cu siguranţă, din nou 
-corespondenţa cu tine. 

39) Vezi volumul de faţă, p. 20. - Nota red. 



26 F. Engels 

Te-am rugat atunci pur şi simplu să-mi răspunzi: care 
sînt raporturile juridice dintre mine şi Wigand ? Contractul din 
1845 prevede o a doua ediţie şi stabileşte onorariul cuvenit 24_ 
Intreltare : 

1. mai sînt încă legat prin acest contract ? 
2. dacă da, şi dacă W[igand] refuză să tipărească o a 

doua ediţie în condiţiile onorariului stabilit, pot să mă consi
der absolut liber ? 

N-am izbutit cu nici un chip să obţin de la tine un răs
puns la aceste întrebări simple şi deoarece îmi promiseseşi s-o
fad, calific asta, bineînţeles, drept „neglijenţă din partea tatt _ 

Dar nu te-am împuternicit niciodată să tratezi, personal 
sau prin intermediul vreunei terţe persoane, într-o problemă 
a mea şi nu înţeleg cum ţi-a putut trece prin minte să faci 
aşa ceva acum, pe cont propriu şi fără nici o rezervă. îţi in
terzic categoric să faci cel mai mic pas în această direcţie, 
altfel voi fi nevoit să-i scriu imediat lui Wigand şi să dezavuez 
totul. 

Meissner mi-a scris astăzi, dar nu pomeneşte nimic despre 
ediţia în fascicole 40). Contractul nu ne dă dreptul să ne ames
tecăm în această chestiune. Dacă însă Dietz îi poate dovedi lui 
M[eissner] că este o treabă care îl avantajează, Meissner pro
babil că o va face totuşi. 

Adresa lui Lafargue 
66 Boulevard de Port Royal, Paris 
(chiar lîngă Ste-Pelagie, foarte la îndemînă în cazul în 

care ar fi băgat la răcoare). 
Fotogr[afiile] vor fi livrate în tranşe şi trimise cît mai 

curînd lui Dietz 41). 

Publicat pentru prima oară ln 
„Arhiva Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

40) Este vorba, probabil, de ediţia a III-a germană a volumului I 
al „Capitalului". - Nota red. 

41) Vezi volumul de faţă, p. 20. - Nota red. 
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Engels către August Bebel 25 
la Borsdorf, lîngă Leipzig 

27 

Londra, 1 0  mai 83 

Dragă Bebel, 
Te înţeleg perfect cind spui că ai prefera să nu ocupi un 

loc în Reichstag. Dar vezi şi tu cu ce s-a soldat absenţa ta. 
lncă cu ani în urmă, Bracke mai scria : dintre noi toţi, numai 
Bebel are cu adevărat tact parlamentar 26. Şi eu am .fost întot
deauna convins că este aşa. Aşadar, nu-ţi rămîne altceva de 
făcut decît să-ţi reiei postul cu prima ocazie şi m-aş bucura 
foarte mult dacă ai fi ales la Hamburg şi ai scăpa, astfel, prin 
forţa lucrurilor, de îndoielile tale 27. 

Sigur că munca de agitaţie şi parlamentară devine de la 
o vreme foarte plictisitoare. Se întîmplă la fel ca în cazul anun
ţ.urilor publicitare, reclamelor şi călătoriilor de afaceri : suc
cesul nu vine decît cu timpul, iar pentru unii nu vine del�. 
Dar asta-i situaţia şi cine s-a apucat de o asemenea treabă 
trebuie s-o ducă pînă la capăt, altminteri toată truda anterioară 
e zadarnică. Iar în condiţiile legii împotriva socialiştilor 22 nu 
trebuie în nici un caz să renunţăm la această singură cale care 
a mai rămas deschisă. 

Raportul despre congresul de la Copenhaga 7 a fost con
ceput în aşa fel încît am putut citi suficient printre rînduri, 
corectînd astfel, pe baza lui, relatarea - înfrumuseţată, ca în
totdeauna, a lui Liebk111[echt]. In orice caz, am văzut că şo
văielnicii 28 au suferit o înfrîngere cruntă, ceea oe m-a făcut să 
cred, fireşte, că acum vor da înapoi. Dar lucrurile nu par să 
fi ajuns pînă acolo. Noi nu ne-am înşelat niciodată în privinţa 
acestor oameni. Hasenclever, ca şi Hasselmann, nu ar fi trebuit 
să fie admişi în nici un caz, dar nerăbdarea lui Liebkn[echt] 
de a realiza unifi:carea, împotriva căreia noi am protestat atunci 
din răsputeri 29, ne-a procopsit cu un măgar şi, pentru o vreme, 
şi cu un ticălos. Blos a fost cindva un băiat vioi şi curajos, dar 
de cînd s-a însurat etc. grija pentru pîinea cea de toate zilele 
l-a pus repede cu botul pe labe. Geiser a fost întotdeauna un 
bleg înfuqiurat, iar Kayser un comis voiajor fanfaron. Ritting
hausen era încă din 1848 o nulitate, el este socialist doar pro 
forma, pentru a-şi impune, cu ajutorul nositru, guvernarea sa 
populară directă. Dar noi avem ceva mai bun de făcut. 
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Cele spuse de tine despre Ll_ie]bk[necht] reprezintă o mai 
veche părere a ta. Noi îl cunoaştem de mulţi ani. Popularitatea 
de care se bucură este pentru el condiţia existenţei. Prin ur
mare, el trebuie să aplaneze şi să muşamalizeze lucrurile, pen
tru a amina criza. Pe deasupra, este un optimist incurabil şi 
vede totul în roz. Asta îl menţine atît de activ şi constituie 
una dintre principalele explicaţii ale popularităţii lui; numai 
că optimismul acesta are şi partea lui negativă. Atîta timp cît 
am purtat corespondenţă numai cu el, nu numai că relata totul 
în viziunea sa proprie înfrumuseţată, dar ne şi ascundea tot 
ce era neplăcut, iar dacă era interpelat, răspundea atît de su
perficial şi evaziv, încît întotdeauna mai mult ne enervam : 
oare omul ăsta ne crede atît de proşti încît să ne lăsăm duşi 
în felul acesta ! Adaugă la toate astea un zel neobosit, care în 
agitaţia curentă este, fără îndoială, foarte util, dar care ne-a 
încărcat aici cu un maldăr de scriptologie inutilă, o manie de· 
a face permanent planuri, fără alt rezultat decît că dădea 
altora de lucru - pe scurt, înţelegi că, aşa stînd lucrurile, nici 
vorbă nu putea fi de o corespondenţă cu adevărat de afaceri 
şi la obiect, cum întreţin de ani de zile cu tine şi cu Bernstein. 
De aici veşnice discuţii şi titlul onorific pe care mi l-a dat 
odată în glumă aici, că aş fi cel mai mare bădăran din Europa. 
E drept că scrisorile pe care i le scriam erau de multe ori 
grosolane, dar această grnsolănie era determinată de conţinutul 
scrisorilor lui. Nimeni nu stia asta mai bine decît Marx. 

Apoi, L[iebknecht] cu
' 

numeroasele lui calităţi valoroase, 
este un dascăl înnăscut. Dacă vreodată un deputat muncitor 
spune în Reichstag „mie" în loc de „pe mine" sau lungeşte o 
vocală latină scurtă şi burghezii rîd, e desperat. De aceea el are 
nevoie de oameni „culţi", ca papă-laptele de Viereck, care cu_ 
o singură cuvîntare în Reichstag ne-ar compromite mai rău 
decît 2 OOO de „mie" agramaţi. Şi, pe deasupra, nu ştie să aş
tepte. Pentru el important e succesul imediat, chiar dacă mai 
tîrziu va trebui să-i sacrifice un altul, mult mai important. 
Asta o s--0 constataţi în America, dacă vă veţi duce acolo după 
Fritzsche şi Viereck 30. Trimiterea lor acolo a fost o gafă tot 
atît de mare ca şi unificarea prematură cu lassalleenii, care 
peste 6 luni ar fi venit singuri la voi -, dar de data aceasta 
ca o bandă dezorganizată, fără conducătorii lor falimentari. 

După cum vezi, îţi voribesc absolut deschis, cu toată în
crederea. Consider însă că ar fi bine să dai o ripostă fermă 
pălăvrăgelilor lui L[ie]b[knecht]. Atunci va ceda. Cînd e pus. 
realmente în· faţa unei opţiuni importante, alege cu siguranţă. 
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calea cea justă. Dar ar prefera să o facă mîine, în loc de astăzi, 
·.şi mai degrabă peste un an decît mîine. 

Dacă unii deputaţi ar fi votat într-adevăr pentru legile lui 
Bismarck 31, cu alte cuvinte ar fi răspuns la şutul tras în spate 
.cu o sărutare în acelaşi loc, şi dacă fracţiunea nu i-ar fi izgonit 
pe aceşti oameni, atunci aş fi fost nevoit, e drept, să mă dezic 
public de un partid care tolerează aşa ceva. După cîte ştiu, însă, 
·disciplina de partid existentă, conform căreia minoritatea tre
·buie să voteze cu majoritatea, face acest lucru imposibil. De 
.altfel tu ştii asta mai bine decit mine. 

ln condiţiile legii împotriva socialiştilor, eu aş considera 
orice sciziune drept o nenorocire, deoarece ne privează de orice 
mijloc de a ţine legătura cu masele. S-ar putea însă să fim 
·consbinşi la o sciziune şi atunci va trebui să privim lucrurile 
în faţă. Aşa . că, dacă se va petrece aşa ceva, te rog să fii bun, 
şi, oriunde te-ai afla, să mă pui în temă, şi încă imediat, căci 

.ziarele germane îmi parvin întotdeauna cu mare întîrziere. 
E adevărat că, după ce a fost expulzat din Hamburg, Blas 

s-a dus la Bremen, de unde mi-a bimis o scrisoare plină de 
1amentaţii 32, la care i-am răspuns foarte categoric. Dar cores
pondenţa mea se află de mulţi ani în cea mai mare dezordine 
�i mi-ar trebui o zi întreagă ca să-i găsesc scrisoarea. Va trebui 
totuşi să fac odată ordine şi, dacă va fi nevoie, îţi voi trimite 
scrisoarea în original. 

Părerea ta despre situaţia economică se confirmă în Anglia, 
Franţa şi America 33. Este vorba de o criză intermediară, ca 
<Cea din 1841-42, dar de proporţii mult mai mari. Ciclul de 
.zece ani s-a conturat clar în general de abia din 184 7 (din 
cauza producţiei de aur din California şi Australia şi, în con
-secinţă, a încheierii procesului de formare a pieţei mondiale). 
Acum, cînd America, Franţa şi Germania încep să submineze 
monopolul Angliei pe piaţa mondială şi, ca urmare a acestui 
fapt, fenomenul supraproducţiei începe să se manifeste mai 
rapid, ca înainte de 1 847, apar din nou crizele intermediare 
cu ciclul de cinci ani. O dovadă a epuizării complete a modului 
·de producţie capitalist. Perioada de prosperitate nu mai atinge 
apogeul, după numai cinci ani se ajunge din nou la suprapro
ducţie şi chiar în cursul acestor 5 ani lucrurile merg în general 
mizerabil. Dar aceasta nu înseamnă nicidecum că în 1884-1887 
.afacerile nu vor prospera din nou, aşa cum s-a întîmplat în 
1844-1847. După aceasta, însă, se va produce, fără îndoială, 
crahul decisiv. 
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1 1  mai. Aş fi vrut să-ţi scriu mai mult despre situaţia ge
nerală a comerţului, numai că nu-mi mai rămîne timp pentru 
a trimite scrisoarea recomandat. Prin urmare, pe data viitoare. 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în : „Arhiv 
Marksa i Enghelsa", vol. I (VI), 1932 

1 7  

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către J oha�n Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 22 mai 1883 

Dragă bătrîne, 
Cum poate măcar să-ţi treacă prin minte că eu aş fi în 

stare să-i fac rost unui tînăr tovarăş de partid 42) de o slujbă 
în domeniul literar ? De ani de zile nu mai întreţin nici un 
fel de legături cu editorii germani, cu excepţia lui Meissner 
(din cauza „Capitalului") şi cu atît mai puţin cu ziarele şi re
vistele din . Germania. Aşa că ce pot să fac ? Chiar dacă omul 
nostru ar face traduceri din germană în franceză sau engleză, 
tot n-aş putea să-i găsesc ceva de lucru. Adresează-te mai bine 
lui Liebkn[echt], el are „Neue Zeit" şi o mulţime de relaţii. 

Cu casa lui Marx o să mai avem bătaie de cap pînă în 
martie, aşa că nu e cazul să ne grăbim prea tare cu mutatul 
şi cu planurile de viitor. E nevoie de o muncă titanică pentru 
a pune în ordine scrierile lui postume. Ceea ce mă uimeşte 
este că M[arx] a salvat aproape toate hîrtiile, scrisorile şi ma
nuscrisele dinainte de '48, un excelent material pentru biografia 
pe care, fireşte, o voi scrie şi care, în plus, va fi în acelaşi 
timp o istorie a lui „N[eue] Rh[einische] Ztg." şi a mişcării 
din 1 848/49 de pe Rinul inferior, istoria mizerei emigraţii lon
doneze din 1 848/52 şi istoria Internaţionalei, In primul rînd, 
trebuie să editez volumul al II-lea al ,,Capitatului" 2, şi nu-i un 

42) Ludwig Klopfer. - Nota red. 
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fleac. Din cartea a II-a există 4-5 variante, dintre care nu
mai prima este terminată, celelalte sînt doar începute ; asta 
înseamnă multă muncă ; un om ca M[arx] îşi cîntărea îndelung 
fiecare cuvînt. Dar mie îmi place această muncă, pentru că 
sînt din nou împreună cu vechiul m1eu prieten. 

în ultimele zile am triat scrisorile din 1842-1862. Mi s-au 
perindat din nou, vii, prin faţa ochilor. vremurile treeute şi 
mi-a:m amintit ce haz făceam pe seama adversarilor noştri. Am 
rîs de multe ori cu lacrimi de poveştile astea vechi, căci simţul 
Ulffiorului nu nj l-au putut răpi niciodată. Dar printre �le s\nt 
şi lucruri foarte serioase. 

Toate acestea rărriîn între noi, ai grijă să nu apară nimic 
în presă. Ceea ce poate fi dat publicităţii inserez eu, din �înd 
în cînd; în „Sozi[ial]demokrl[at]" .  BernstJ[ein] evoluează foarte 
bine, caută să înveţe, e spiritual şi are o minte ageră, aoceptă 
critica şi nu este cîtuşi de puţin . influenţat de predicile mora
liste mic-burgheze. E drept că şi tinerii noştri din Germania 
sînt cu adevărat nişte băieţi adiri.irabi'li, de cînd legea îinP<>triva 
socialiştilor 22 i-a scăpat de domnii cei „culţi", care îriainte de 
1878 în.cereau să-i dădăcească pe muncitori, cu aerul de su
perioritate pe care li-1 dădea ignoranta lor confuzie universi
tară ; din păcate, la aceasta au contribuit şi foarte mulţi dintre 
„conducători". Tot ,ace�t balast putred încă n-a putut fi în în
tregime lichidat, dar mişcarea a revenit categoric pe făgaşul 
revoluţionar. Tocmai asta e minunat la băieţii noştri, că ma
sele sînt cu mult mai bune decît aproape toţi conducătorii ; iar 
acum, cînd legea împotriva socialiştilor sileşte masele să-şi or

ganizeze singure mişc�rea, iar influenţa conducătorilor s-a redus 
la minimun, acum mişcarea este mai bună ca oricîJ:ld. 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Enge1s. „ Verges.5ene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an · 

Johann Philipp Becker)".  Berlin, 1920 · 

Vechiul tău prieten, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tr-adus din limba geirmană 
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Engels către Ludwig Klopfer 

la Geneva 

Londra, 22 mai 1883 

Dragă domnule Klopfer, 
V-aş ajuta cu multă plăcere, dacă aş avea pC>Sibilitatea s-o 

fac. Dar în Germania nu am nici un fel de relaţii printre librari 
sau în cercurile literare şi n-aş şti cui să mă adresez 43). Parti
dul mai dispune însă de diferiite reviste et.c. în Germania, de 
pildă „Neue Zeit" a lui Liebknecht şi Kautsky la Stutigart 
(editura Dietz) ; ar trebui să-i cereţi lui Becker 44) nişte scri
sori de recomandare. Nwnai acolo ar fi posibil, eventual, să s� 
facă ceva ; noi, aici, sintem tot atît de rupţi de toaite ca şi dv. 
la Geneva. 

Scrisoarea dv. de pe data de 9 poartă ştampila poştei din 
Geneva din 13, ceea ce explică, chi�r şi numai parţial, întirzie
rea cu care vă răspund. 

In speranţa că veţi izbuti să vă atingeţi ţelul pe calea su
gerată mai sus, rămîn 

19 

Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Paris 

Londra, 22 mai 83 

Draga mea Laura, 
N-am uitat, aşa cum îşi închipuie Paul, de biletul lui de 

cinci lire, dar, avîndu-1 aici pe Sam Moore, n-am găsit nici o 

41) Vezi scric;oarea precedentă. - Nota red. 
44) Johann Philipp Becker. - Nota red. 
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clipă liberă pentru a-l completa şi a expedia scrisoarea. Aseară 
Sam s-a întors la Manchester, iar biletul de bancă ar fi fos1 
expediat astăzi, dacă n-aş fi primit scrisoarea lui Paul care îmi 
dă alt.e instrucţiuni. Anexez un cec de 10 f.  

Prin urmare, în timp ce e u  scriu această scrisoare, ce 
rher 45) Paul se află la închisoore 5• Exact la ora aceasta (5,45) 
nu mai are voie să primească vizitatori şi acum poate discuta 
în linişte şi pace cu Guesde şansele unei revolution revolu
tionnaire 46). Duminica trecută am băut în sănătatea lui o cană 
cu un excelent pelin de mai 47) şi i-am urat mult curaj şi 
răbdare. 

Mă gîndeam încă de mult că ai putea profita de sihăstria 
forţată a lui Paul pentru a veni la Londra ; ţi-aş fi pus imediat 
la dispoziţie toată casa din Regent's Park Road 122, dar după 
tot ce am auzit, m-am temut să nu rănesc anumite sentimente 
cu o asemenea propunere. Nici chiar Nim1 după ce s-a înt:Drs, 
n-a suflat o vorbă cum d ţi-ai fi exprimat intenţia de a-ţi 
arăta faţa senină în climatul ăsta mohorît„ iar cînd Paul a 
scris că te aşteaptă în fi,ecare dimineaţă la Sainte-Pelagie să 
luaţi ptjnzul împreună, am pierdut orice urmă de curaj . Acum 
însă totul e în ordine şi sper să aud curind de la tine că-mi 
accepţi invitaţia de a-ţi stabili aici cel puţin pentru două luni 
cartierul general , ceea ce, fireşte, nu exclude excursii la 
mare ete. Dacă Paul e nevoit să stea după gratii, tu trebuie cu 
atît mai mult să te gîndeşti la propria ta sănătate. 

Cînd a fost Sam aici, am descoperit, datorită lui, un lucru 
extrem de neplăcut, şi anume că Maurul nu a avut niciodată 
dreptul - şi nu-l avem nici noi - de a opri publicarea tra
ducerilor neautorizate ale nCapitalului". Acest drept s-a pierdut 
din momentul cînd a trecut un an în care nu s-a publicat nici 
măoar începutul traducerii 48). Deoarece în această chestiune 
sînt implicate acum mai multe persoane, trebuie să recurgem 
la nişte artificii şi să folosim al doilea volum nepublicat 2 
pentru a-i face să-şi schimbe intenţiile. 

Voli,unul al Ii-lea îmi va da imens de lucru - cel puţin 
cartea a II-a. Există un text complet, care datează de prin 
1868, dar nu e decît un brouillon 49). Mai există apoi cel puţin 

45) - dragul de. - Nota trad. 
48) - revoluţii revoluţionare. - Nota trad. 
47) In manuscris în Jimba germană : Maitrank. - Nota red. 
48) Traducerea engleză a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
49) - ciornă. - Nota trad. 



F. Engels 

trei, dacă nu patru varianta datînd din diferite peri<>ade ulte
rioare, dar nici una nu e completă. N-o să fie deloc uşor să 
.aleg textul definitiv ! ·cartea a III-a a fost terminată prin 
1 869 70 şi de atunci n-a mai fost atinsă. In partea unde este 

.analizată renta funciară va trebui, totuşi, să fac o confruntare 
.cu extrasele 31 ruseşti făcute de Marx - pentru note, date şi 
-exemple. Poate că aş putea să alcătuiesc o parte din volumul 
.al 3-l<'a pe baza manuscrisului din 1 858-62 35 (începutul aces
tuia a apărut în 1 859 la Berlin 50)), care are, la finele fiecărui 
capitol, istoria critică a problemelor teoretice analizate în el. 

In ultimul timp am fost ocupat cu sortarea corespondenţei. 
Există o ladă mare cu scrisori foarte importante, din 1841  (sau 
mai degrabă din 1 837, de la bunicul tău Marx 51) pînă în 1 862 . 
.Scrisorile sînt într-o relativă ordine, dar mai am nevoie de 
cîteva ore bune ca să termin toată treaba. Te asigur că-mi face 
multă plăcere să scotocesc printre hîrtiile acelea vechi, dintre 
care cele mai multe mă privesc în egală măsură ca şi pe Maur 
<f?i sînt atîtea lucruri care mă fac să rîd. Nim mă ajută, e atîta 
praf de şters ! Şi uneori rîdem cu poftă amintindu-ne de vre
murile trecute. Corespondenţa de după 1 862 a fost pusă în or
dine absolut mulţumitor chiar de el. Dar va trebui să mai treacă 
un timp pînă vom pătrunde toate tainele mansardei pline de 
lăzi, pachete, pacheţele, cărţi etc. Şi mai trebuie să pregătesc 
pentru ediţia a 3-a 52) diverse completări din traducerea fran
ceză pe care ştiu că Maurul voia să le introducă ; iar asta este 
Q treabă care trebuie să fie gata în 3-4 săptămîni. 

Dar curînd se închide la poştă. Pentru azi, rămîi cu bine. 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue . 
.,,Correspondance", t. I, Paris, 1956 

Cu afecţiune al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleza 

50) Karl Marx. „Contribuţii  la critica economiei politice". - Nota 
rred. 

51) Heinrich Marx. - Nota red. 
52) ediţia a treia germană a volumului I al „Capitalului". - Nota 

red. 
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Engeh către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 2 iunie 8.> 

Draga mea Laura, 
Alătur un cec de 10 I.st. pentru Paul, aşa cum a dorit. 

Judecind după scrisoarea lui, cu toată situaţia în care se află, 
pare să aibă un moral foarte bun, dar le grincement des clefs. 
et des verrous 53) trebuie să fie cam sinistru 5. La ce bun °' 
relativă libertate în cursul zilei, dacă noaptea e�ti trimis în 
celulă, şi cum ar putea el să cînte : 

Singet nicht in Trauertonen 
Van der Einsamkeit der Nacht, 
Denn sie ist, o holde Schonen 
Zur Geselligkeit gemacht 54). 

Cum Paul vrea să-şi aprofundeze în închisoare cunoştinţele 
de limbă germană, poţi să-i dai asta să traducă. 

între timp, cei doi martiri eroi 55) par să se fi acomodat 
destul de bine şi nu crezi că ai putea veni încoace, să zicem 
joia sau vinerea viitoare ? De fapt, diseară îl aştept pe Jolly
meier, care va putea rămîne aici pînă lunea cealaltă, 11 iunie� 
şi căruia i-ar face mare plăcere să te vadă. Apoi, Tussy vor
beşte mult de venirea ta şi este nerăbdătoare să te aibă aici 
şi să se sfătuiască cu tine în privinţa lucrurilor din casă etc. 
etc. ; faptul că răspunderea este numai pe umerii ei, pare s-e> 
apese tare mult. Aşa că venirea ta ar fi, într-un anumit sens. 
o călătorie de afaceri. Dacă vrei să vii şi îmi scrii imediat� 
am să-ţi trimit neîntriizat bani ; aş fi anexat chiar astăzi un 
cec, dar sînt cam lefter ; săptămîna viitoare trebuie să-mi intre 
ceva bani în casă. 

53) - zornăitul cheilor şi zăvoarelor. - Nota trad. 
S-t) � Nu cinta in tonuri triste 

Despre nopţile pustii, 
Cînd ştii bine că ni-s date 
Ca alăturea să-mi fii. 

(Goethe. „Anii de ucenicie ai lui Wilhelm Meister", cartea a V-a, cap. 10)_ 
- Nota trad. 

55) Paul Lafargue şi Jules Guesde. - Nota red. 
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Printre hîrtiile Maurului am găsit un maldăr întreg de 
man uscrise, lucrările noastre comune de dinainte de 1 848 56) . 
UnPle le voi publica în curînd. 

Intre acestea este· una pe care am să ţi-o citesc cînd ai 
•ă fii aici ; ai să te prăpădeşti de iis. Atunci cînd am citit-o 
lui Nim şi Tussy, Nim a spus : acum ştiu şi eu de ce aţi rîs 
atunci noaptea la Bmxelles 36 de n-a putut să doarmă. nimeni 
din casă 57). Eram pe atunci nişte diavoli împieliţaţi, poezia lui 
Heine este de o inocenţă infantilă în comparaţie cu proza 
noastră. 

Există perspectiva să publicăm o traducere a „Capitalu
lui" 58) la Kegan Paul & Co. ; sînt oamenii cei mai potriviţi 
pentru asta. Tussy o să treacă luni 59) pe la ei şi dacă o să iasă 
ceva din treaba asta, ne ducem încă o dată împreună. S. Moore 
va face tra�ucerea, iar eu redactarea. Mai sînt şi alţii amatori, 
dar dacă reuşim să aranjăm lucrurile, în curînd vor fi nevoiţi 
să abandoneze. S. Moore a fost aici de Rusalii şi am pus totul 
la punct în ceea ce îl priveşte. Este de departe omul cel mai 
indicat, ce-i drept, cam greoi, dar în privinţa asta lucrurile se 
mai pot remedia. In calitate de consultant juridic ne-a fost de 
un imens folos. De altfel, cu prima poştă trebuie să-i scriu 
într-o chestiune juridică. 

Pumps şi cei doi copii ai ei sînt foarte bine, băiatul e 
teribil de mare şi de gras, aproape la fel de înalt ca sora lui ! 
cel puţin aşa prelinde, foarte mîndră, mama. Dacă dwninica 
viitoare (de mîine într-o săptămină) vei fi aici, vom bea o 
cană mare de pelin de mai 60) ; acum e tocmai în plină epocă 
(mă refer la vinariţă 61)) ; am băut două căni duminică şi două 
în cursul săptămînii, la Tu<>sy, şi a mai rămas încă mult vin 
de Mosela ! 

Dacă îmi comunici că vii, am să scriu în aceeaşi zi la Dublin 
ca să cer o ladă din cel mai bun şi ultrabun Claret, pe care 
o să-l bem în tihnă împreună. 

51) K. Marx şi F. Engels. "Ideologia gennană� ; F. Enr;els. "Ade
văraţii. socialişti„ şi altele. - Nota red. 

57) In manuscris în germană : jetzt weiss ich auch, warum Sie zwei 
damals in Brussel des Nachts so gelacht haben, dass kein Mensch im 
Hause davor schlafen konnte. - Nota red. 

18) Traducerea engleză a volumului I al "Capitalului„. - Nota red. 
�•) 4 iunie . - Nota red. 
'°) ln manuscris ln germană : Maitrank. - Nota red. 
'1) In manuscris in 2ermană � Waldmeii;ter. - Nota red. 
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Lui Paul am să-i scriu peste o zi sau două cîteva rînduri. 
Pînă atunci, cu afecţiune 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue . 
.,.Correspondance", t. I, Paris, 1956 

2 1  

Al tău, 
F. Engels-

Originalul în limba engleza 
Tradus din limba engleză. 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 
Londra, 12 iunie 83= 

Dragă Bernstein, 
E unsprezece şi jumătate noaptea şi" tocmai am terminat 

(nu-i o treabă uşoară) şi expediat corectura celei de-a doua 
coli din ediţia a treia a „Capitalului" 62), iar restul serii vreau 
să-l folosesc pentru a începe măcar o scrisoare către d-ta. 

In legătură cu chestiunile interne, am citit în „Protocol" 3r 
cîte ceva printre rinduri, iar la scurt timp după aceea am pri
mit o explicaţie succintă de la B[ebel]. Eu îi scrisesem încă cu 
mult timp înainte lui B [ebel] : ruptura cu prostănacii din aripa 
dreaptă trebuie să intervină în cele din unnă as, dar, după pă
rerea mea, nu este în interesul nostru să forţăm nota înainte 
de a fi în stare să comunicăm direct cu masele ; adică atîta 
timp dt mai e în vigoare legea împotriva socialiştilor 22. Dacă 
ne vor sili să o facem trebuie să avem grijă ca ei să fie cei 
care încalcă disciplina de partid, nU: noi şi în felul acesta cîş
tigăm încă de pe acum partida. Şi va trebui să-i aducem la 
asta, dacă nu vor să se liniştească. Cît despre Liebkru[echt], el 
o să facă tot posibilul ca să amîne criza. Dar atunci cînd ea se 
va produce şi el va înţelege că nu mai poate fi amînată, o să 
procedeze aşa cum trebuie. 

") ediţia a III-a germană a volumului I al „Capitalului". - Nota 
red. 



38 F. Engels 

Iată, pe scurt, ce am de făcut : 
1 .  să pun în ordine scrierile postume ceea ce înseamnă că 

va trebui să fac aproape totul singur, căci, în afară de mine, 
nimeni nu cunoaşte vechile lucrări . Şi sînt o groază şi într-o 
dezordine cumplită. Mai lipseşte cîte ceva, multe pachete şi 
lăzi nici n-au fost măoar deschise ! 

2. să pregătesc ediţia a III-a 63), cu unele modificări şi 
adăugiri din ediţia franceză şi să citeso corectura. 

3. să folosesc posibilitatea care se oferă de a edita n 
traducere engleză - în care scop am fost astăzi la un mare 
editor de aici 64) - şi apoi să revizuiesc eu însumi traducerea 
(Moore, care o face, este un traducător excelent, sîntem prie
teni de 26 de ani, dar e cam greoi).  

4. să confrunt cele 3-4 variante ale începutului volumu
lui al II-lea, să pregătesc pentru tipar şi să transcriu pe curat 
tot volumul 2 .  

5. din cînd în cînd, s ă  mai chefuiesc cîte o săptămînă cu 
Schorlemmer, care ieri a plecat din nou la Manchester - în
totdeauna îşi aduce ceva de lucru cu el, dar, vai ! 

Voila la vie ! 65). 
Măgarul de la „Vossische" (de patru ori mi s-a trimis po

vestea respectivă 39) pare să fi provocat multă amărăciune în 
buna Germanie în legătură cu bietul Marx. Poate că odată, 
cînd am să fiu foarte bine dispus, am să-i trag o săpuneală. 
Dacă dobitocii ăştia ar avea ocazia să citească corespondenţa 
dintre Maur şi mine, ar încremeni. Poezia lui Heine este o 
.copilărie pe lingă proza noastră veselă şi fără perdea. Maurul 
putea să-şi iasă din fire la mînie, dar să se lase copleşit de 
mîhnire - jamais 66) ! M-am tăvălit de rîs recitind vechile seri
-sori. Această corespondenţă, care prezintă de altfel şi interes 
istoric, va ajunge, în măsura în care stă în puterile mele, pe 
mîini bune. Din păcate, din scrisorile lui Marx nu le am decît 
pe cele din 1848 încoace, dar pe acestea le am pe toate. 

Alătur un fragment din ciorna părţii finale a „Manifes
tului Comunist" 40, pe care doreşti să-l ai ca amintire . Primele 
două rînduri au fost seri.se de d-na Marx după dictare. 

Poezia lui Weerth, pe care o alătur, ţi-aş fi trimis-o în 
timp util pentru foileton, dacă d-ta n-ai fi făcut aşa încît seri-

llll) ediţia a III-a germană a volumului I al „Capitalului". -
.Nota red. 

14) Kegan Paul. - Nota red. 
15) - Asta-i viaţa !. - Nota trad. 
li) - niciodată I. - Nota trad. 
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soarea d-tale să ajungă cu 12  ore întîrziere, drept care a tre
buit să aştept să văd dacă ai publicat foiletonul tel quel 67). 
De altfel, mai poţi încă s-o publici 41• Versurile lui Weerth sînt 
toate pline de ironie şi umor, fie şi din spirit de contradicţie 
faţă de solemnul Freiligrath. Nici urmă de "săriozitate" 68). 

ln ce priveşte abrogarea legii împotriva socialiştilor, oa
menii din Germania nu văd nici acum mai departe de vîrful 
nasului. La Moscova, Alex[andru] al III-lea, dezamăgind Rusia 
cu manifestul său, aşa cum i-a dezamăgit Fr[edcric] W [ilhelmJ 
al IV-lea în 1 840 pe prusieni 42 (dar în Rusia atmosfera este 
cu mult mai încordată), a făcut pentru asta mai mult decît 
vor putea realiza vreodată cu lamentările lor toţi aceşti Geiser, 
Blos et comp. Dacă într-o bună zi o să-i facă cineva de petre
canie - şi asta se va întîmpla negreşit - întregul regim intern 
al lui Bismar�k nu va mai face două parale. Atunci o să se 
întoarcă foaia. Chiar dacă bătrînul Wilhelm moare de moarte 
bună - nu mă refer la W. Blos 69) - sînt necesare schimbări. 
Oamenii din ziua de azi nu au trecut niciodată prin aşa ceva 
şi nici nu-şi pot închipui măcar de ce e în stare un prinţ moş
tenitor 70) ajuns la bătrîneţe, într�o situaţie care între timp 
a devenit revoluţionară. Şi pe deasupra un neghiob atît de 
şovăielnic şi abulic ca „Fritz al nostru". Nu este exclus chiar 
ca guvenul francez, care şi-a ieşit din minţi, să intre într-o
asemenca gilceavă cu lumea întreagă încît la Paris să se de
clanşeze un conflict. Tunisia, Egiptul, Madagascarul, Tonk.i
nul 43, iar acum ei vor chiar să le conteste englezilor nişte in
sule stincoase din apropierea coastei normande, carel n-au nici 
50 de locuitori. Sper că la Paris nu se va întîmpla nimic, căci 
prostia care domneşte acolo în mase nu poate fi întrecută decît 
de cea de aici, de la Londra. 

Unde mai pui că bravul Bismarck lucrează pentru noi cît 
şase cămile. Ultima lui teorie, că constituţia Reichului nu este 
decît un acord între guverne, pe care acestea oricînd ar putea 
să-l înlocuiască cu altul, fără a mai consulta Reichstagul, este 
exact ce ne trebuie. Numai să încerce ! Ca să nu mai vorbim 
de strădaniile lui făţişe de a provoca un conflict, de proştii 
şi impertinenţii lui, Bodiker & Co. din Reichstag - toate 

•7) - ca atare. - Nota trad. 
&11) In original, în dialect berlinez „Ernscht". - Nota red. 
19) Engels se referă la Wilhelm I ; în continuare, în original UD 

j oc de cuvinte : bloss - pur şi simplu ; Blos - n ume propriu. -
Nota red. 

70> Frederic Wilhelm. - Nota red. 
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astea ne dau apă la moară. Bineînţeles că astfel se va sfirşi şi 
cu fraza - bună numai pentru declamaţii (sau pentru -0 si
tuaţie cu adevărat revoluţionară) - despre „o masă reacţio
nară" 44. Căci ironia istoriei, care lucrează pentru noi, constă 
tocmai în faptul că diferitele elemente ale acestei mase feu
dale şi burgheze se luptă între ele, se încaieră, se devorează 
reciproc în avantajul nostru, prin urmare sînt exact contra
riul unei mase uniforme şi numai un ignorant îşi poate în
chipui că e suficient să le numească pe toate „reacţionare" 
pentru a termina cu ele. Dimpotrivă. Toate javrele astea pes
triţe trebuie mai întîi să se distrugă reciproc, să se ruineze 
total şi să se compromită una pe alta pentru ca, dovedindu-şi 
pe rînd incapacitatea, să pregătească terenul pentru noi .  Una 
dintre cele mai mari greşeli ale lui Lassalle a constituit-o 
faptul că în activitatea agitatorică a uitat complet şi bruma 
de dialectică pe care o învăţase de la Hegel. El vedea întot
deauna o singură latură, exact ca Liebk[necht], şi cum întîm
plarea a făout ca acesta să distingă între cauze tocmai pe cea 
justă, în ultimă instanţă el este superior marelui Lassalle. 

In ce priveşte mişcarea burgheză germană de astăzi sin
gurul necaz este tocmai că oamenii sînt „doar o masă reac
ţionară", iar această situaţie trebuie să ia sfîrşit. Noi nu vom 
putea avansa pînă cînd măcar o parte a 'burgheziei nu va fi 
nevoită - în urma unor evenimente interne sau externe -
să treacă de partea unei adevărate mişcări. lată de ce ne-am 
săturat de regimul de pînă acum al lui Bismarck, iată de ce 
el ne poate fi util numai în cazul unui conflict sau al unei 
demisii, iată de ce a sosit timpul ca legea împotriva socialiş
tilor să fie abrogată pe cale parţial sau integral revoluţionară. 
Toată discuţia dacă va fi abrogată numai „mica stare" sau în� 
treaga lege 45 sau dacă va fi înăsprită legea penală îmi amin
teşte de disputa în jurul virginităţii Mariei in partu şi post 
partum 71). Decisive sînt condiţiile politice generale dinăun
trul şi din afara ţării ; iar acestea se schimbă, nu rămîn ca 
astăzi . Or, în Germania, lucrurile sînt privite numai pornin
du-se de la premisa că actuala situaţie din Germania este 
eternă. In acelaşi timp există impresia legată de ideea unei 
mase reacţionare, că dacă actualul regim va fi răsturnat, ve
nim noi la cîrmă. E o prostie. O revoluţie e un proces de 
lungă durată, dovadă 1642-46 şi 1789-93 ; şi pentru ca si
tuaţia să se maturizeze pentru noi şi noi pentru ea, toate par-

n) - lnainte şi după naştere. - Nota traci. 



Scrisori din 1883 41 

tidele intermediare trebuie să vină pe rînd la putere şi să se 
ducă de rîpă. Atunci va veni rîndul nostru şi poate că, pen
tru moment, vom fi din nou înfrînţi. Deşi, dacă lucrurile evo
luează normal, cred că este puţin probabil. 

Astăzi am expediat la „Volksbuchhandlung, Hottingen
Ziirich" 72), cu frahtul neachitat, prin Continental Parcels Ex
press (corespondentul mesageriei geimane şi elveţiene) un pa
chet cu fotografiile comandat.e 73). Anexez nota de plată. Din 
aceşti bani, reţine şi trece în contul meu 1 livră şi 7 şilingi, 
scăzînd 4 fr. pentru rachiu, abonamente etc. (dacă la remite
rea restului va fi mai comod să rotunjeşti suma plus sau mi
nus, fireşte că este totul all right). Aici au mai rămas încă 
500 de fotografii format cartes de visit.e şi 280 cabinet size, 
cine comandă primul este servit primul. Deocamdată însă, în 
.afară de Dietz, nu ai alt concurent. Cît de multe treburi îmi 
revm mie, poţi vedea din faptul că astăzi a trebuit să con
trolez şi să împachetez din nou fotografiile pentru d-ta şi 
pentru Dietz - şi am făcut totul cu mîna mea de la început 
pînă Ia sfîrşit - şi pe deasupra le-am dus şi la poştă (două 
mile englezeşti şi jumătate de aici). Poftim de mai lucrează ! 

Ştim de mult că Borde e un măgar. La M[arx] se găsesc 
vreo sută de caiete trimise de el, care nici n-au fost deschise. 
Envoyez-le au diable 74) . 

In Elveţia nu voi veni, pînă cînd traseele continentale nu 
vor fi mai sigure. Nu era sigur nici măcar că M[arx] ar fi 
putut călători vara aceasta nestingherit spre sau prin Franţa. 
Odată expulzat, s-a zis, dacă nu accepţi să faci nişt.e paşi pe 
care eu nu-i pot face. Ştiu eu cum e cu treburile astea. 

Nu mă plictiseşti cîtuşi de puţin cu problemele interne. 
Cine trăieşte în străinătate nu poate afla niciodată suficiente 
detalii despre aceste lupte intestine din partidul muncitoresc 
care rămîne, cu toate acestea, principalul partid din Europa. 
Iar prietenul L[iebknecht] îmi ascunde din principiu toate 
.a.cestea, relatările lui sînt toate trandafirii, roz ca zorile, al
bastre ca cerul senin şi verzi ca speranţa. 

Pentru aniversarea bătăliei din iunie '48 vă trimit arti
colul din „N[eue] Rh[einische] Ztg." al lui Marx 75), singurul 

72) Este vorba de editura social-democrată. - Nota red. 
73) Vezi volumul de faţă, p. 20. - Nota red. 
H) - Trimite-l la dracu. - Nota trad. 
75) K. Marx. "Revoluţia din iunie". - Nota. red. 
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din întreaga presă europeană care a luat partea insurgenţilor 
cînd aceştia au fost înfrînţi. 

Cu ce le mai bune salutări . 

13  iunie 83 

Al d-tale, 
F. E. 

Crezi că ar fi oportun să publicăm în „S{ozialdemokrat]"' 
în foileton, o lucrare infinit de îndrăzneaţă a lui M[arx] şi ai 
mea din 1847 36, în care le tragem o săpuneală „adevăraţilor 
socialişti" care stau şi acum în Reichstag ? Cea mai îndrăz
neaţă care s-a publicat vreodată în limba germană. 

Publicat pentru prlma oară 
fn : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I ,  1924 

22 

Originalul î n  limba germană! 
Tradus dirr l imba germană! 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 19 iunie 1883 

Mult stimate domn, 
Am primit cu mare bucurie reuşita traducere italiană pe 

care aţi făcut-o lucrării mele „Socialisme utopique et socia
lisme scientifique" 76). Am parcurs-o şi vă propun in cîteva 
locuri mici modificări, deşi nu sînt absolut sigur de mine din 
cauza cunoaşterii imperfecte a limbii italiene şi a lipsei de 
practică. Sper că, în pofida acestei din unnă circumstanţe„ 
v�ţi înţelege traducerea (în italiană sau franceză) a completă
rilor pe care le-am făcut în prima ediţie germană şi pe care 
le-am introdus în locurile respective din manuscrisul dv. 

Trimit alăturat un exemplar din ediţia germană, recent 
apărută, după care va urma un exemplar din ediţia a II-a„ 
aflat.ă în prezent sub tipar. Regret că traducerea nu a putut fi 
făcută după textul german ; italiana s-ar fi pretat mult mai 
bine la o expunere dialectică decît franceza. 

78) F. Engeis. Dezvoltarea socialismuh1i de l;a utopie la ştiinţă. 
- Nota red. 
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Vă mulţumesc pe:ratru. amabila ofertă de a-mi trimite cîteva 
exemplare din traducere ; şase sau cel mult 12 vor fi sufi
ciente. 

Cu deosebită stimă 

vă salută 
Fed. Engels 

Cu poşta de prînz expediez 1 m  pachet recomandat, con
ţinind 

l .  manuscrisul dv. 
2.  exemplarul ediţiei germane 

Publicat pentru prima oară în : 
„La corespondenza di Marx e Engels 
con italiani 1848-1895". Milano, 1964 

23 

Originalul î n  limba italiană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 22 iunie 1883 

Dragă Bernstein, 
Dacă te duci la Paris, trebuie negreşit să vii pentru 

cîteva zile aici, trecînd Canalul. Drumul dus şi întors te va 
costa mai puţin decit ai cheltui în timpul acesta la Paris. Aici 
camera d-tale este pregătită. Iţi voi arăta atunci şi îndrăzneţul 
manuscris de care ţi-am vorbit şi alte manuscrise. Doamna 
Laf[argue] îţi va indica modalitatea cea mai comodă de a 
călători. 

Salutări lui Liebk[necht] 

Publicat pentru prima oară în : 
,,Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

Al d-tale, 
F. E. 

Originalul tn limba germană 
Tradus din limba germană 
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24 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 24 iunie 1883 

Draga mea Laura, 
Cînd mi-ai spus că la Vevey 46 ai aflat intenţiile şi do

rinţele bietului Maur - în legătură cu dispoziţii cu caracter 
mai mult sau mai puţin testamentar - am tras, fireşte, con
cluzia că la asemenea lucruri făceai aluzie. Intrucît printr" 
aceste dispoziţii ar fi putut fi şi dorinţe legate de memoria 
mamei voastre etc., de cărţi şi alte lucruri de felul acesta !?i 
deoarece acum trebuie să luăm o hotărîre, iar pe deasupra se 
pare că Tussy se teme să acţioneze pe cont propriu, am con
siderat că este, fireşte, de datoria mea să te infonnez, pentru 
ca în cazul în care ai fi avut ceva de comunicat s-o poţi face 
la timp. 

După moartea bietului Maur, întrebată de mine, Tussy 
m-a înştiinţat că el i-ar fi spus ca ea şi cu mine să ne ocupăm 
de toate scrierile lui şi să publicăm ce este de publicat, în 
special volumul al II-lea 2 şi lucrările matematice 47. Ediţia a 
treia germană 77) tocmai se află în lucru, mă ocup eu şi de 
asta. Dacă vrei să ştii exact ce a spus Maurul, Tussy o să-ţi co
munice cu siguranţă, dacă ai s-o rogi. 

Am discutat despre asta cînd a fost Paul aici şi sînt con
vins că o să-şi amintească totul. 

Pentru expresia „executori testamentari pentru partea li
terară" răspunderea o port numai eu. La momentul respectiv 
n-am putut găsi alta şi dacă prin aceasta cumva te-am jignit, 
te rog mult să mă ierţi 48. 

Nu înţeleg în ce fel te poate mîhni dispoziţia în sine. 
Munca trebuie făcută aici, la faţa locului. Treaba propriu-zisă 
- şi asta o ştii şi tu tot atît de bine ca şi Tussy - va trebui 
să o fac în cea mai mare parte eu. întrucît însă o fiică a 
Maurului trăieşte la Londra, găsesc firească dorinţa Maurului 
ca ea să mă ajute, pe măsura posibilităţilor, în ceea ce fac eu. 
Dacă tu ai fi locuit aici, şi nu la Paris, nu încape nici o înd� 
ială că dispoziţia ne-ar fi privit pe toţi trei. 

77) a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
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Dar problema are şi un alt aspect. Potrivit legilor engleze 
(asta ne-a explicat Sam Moore), Tussy este unica reprezen
tantă legală a Maurului în Anglia. Sau mai degrabă singura 
care poate fi reprezentata lui în faţa legii de îndată ce i se 
eliberează actele de succesiune. Acest lucru trebuie făcut de 
-către ruda cea mai apropiată care trăieşte în Anglia, - deci 
de către Tussy, cu excepţia cazului în care ea ar renunţa în 
favoarea altei persoane, care însă, trebuie şi ea să trăiască în 
Regatul Unit. Aşa că legal şi eu sînt exclus. Din motive dintre 
cele mai diverse actul de succesiune trebuie obţinut. 

Despre planurile pe care Maurul ţi le-a împă1iăşit la 
Vevey n-am ştiut, fireşte, absolut nimic şi nu pot decît să re
;gret că după 14 martie n--ai venit aici, căci am fi aflat astfel 
de ele şi ne-.am fi orientat pe cît posibil după ele. In ce pri
veşte traducerea englezească 78) : Am aflat (atît de la S. Moore, 
cît şi de la Meissner), că nu avem nici un drept să împiedecăm 
pe cineva să publice o traducere neautorizată 79). In cel mai 
bun caz acest drept este valabil timp de trei ani de la publi
carea primei ediţii şi s-a pierdut definitiv în 1870.  In ches
tiunea asta însă erau amestecate mai multe persoane, iar edi
torul Reeves, care dorea cel mai puţin lucrul acesta şi este, 
ice-i drept, un om bineintenţionat dar sărac şi cam nepriceput 
iîn afaceri, i-a spus lui Radford că a găsit un traducător şi că 
ii va publica traducerea. Nu era timp de pierdut. Trebuia să 
;găsim pP C'in<>va, dispus şi totodată capabil să facă treaba asta 
- şi nu aveam la îndemînă pe altcineva decît pe S. Moore, 
iar ca editor pe K. Paul şi co. Cei doi au intrat în corespon
denţă, s-a întîlnit mai întîi Tussy cu K. P[aul], apoi eu. Încă 
nu s-a hotărît nimic, dar e foarte probabil că se va ajunge la 
-0 înţelegere. Acum întrebarea este dacă, în cazul că ar inter
veni o schimbare, ai prelua tu traducerea şi ai putea s-o duci 
1a capăt într-un termen anumit, să spunem în vreo şase luni ? 

In legătură cu istoria Internaţionalei, în ce mă priveşte 
sînt, desigur, gata să-ţi predau în acest scop toate documentele 
respective ale Internaţionalei etc. Intenţionam însă să scriu o 
biografie detaliată a Maurului şi dacă îmi iei aceste documente, 
planul meu se duce de rîpă. Fără Internaţională, viaţa Mau
rului ar fi ca un inel cu briliant din care piatra preţioasă a 
fost scoasă. 

18) a volumului I al "Capitalului" - Nota red. 
79) Vezi volumul de faţă, p. 32-34. - Nota red. 
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Lui Tussy nu i-am spus nimic de scrisoarea ta, cac1 n-aş 
vrea să mă amestec în nici un fel între două surori. Aşadar. 
dacă vei voi să primeşti unele explicaţii de la ea, rte rog să-i 
scrii ei direct. Cred însă că cel mai bun lucru pe care î l  poţi 
face este să vii aici ca să clarificăm lucrurile împreună. Ştii 
foarte bine că nu doresc altceva decît să-ţi respect dorinţ;ele
cît mai mult şi în toate privinţele. Acelaşi lucru şi în ce o 
priveşte pe Tussy. Dacă vrei ca numele tău să apară alătur� 
de numele noastre în lucrarea comună, dacă doreşti să parti
cipi la această muncă şi dacă pot fi găsite căile pentru a o 
realiza nu pot decît să mă bucur. Oricum, vom avea destul de 
des nevoie de concursul tău pentru unele informaţii etc. şi 
nimic nu ne-ar putea îngreuna mai mult munca decît alte 
neînţelegeri între tine şi Tussy. Tot ce dorim este să eterni
zăm într-un mod demn memoria Maurului şi primul lucru pe 
care trebuie să-l facem este publicarea scrierilor lui postume. 
Să contribuim, deci, cu toate forţele la realizarea acestui ţel. 

Singurul om cu care am discutat despre asta este Nim 
şi ea împărtăşeşte întru totul părerea pe care ţi-am expus-<> 
mai sus. 

Cei doi martiri ai noştri 
80) par să fie fericiţi şi pe deplin 

mulţumiţi, ba chiar să se teamă că la 14 iulie Grevy ar putea 
să le curme şederea în închisoare 5. Ce sentinţă scandaloasă 
a fost pronunţată în cazul Louisei Michel 49 ! Din fericire, ni
meni nu ştie cine va guverna Franţa peste cîţiva ani. N-ar fi 
nevoie decît de o bombă sub picioarele lui Alexandru al III-lea 
şi toate porţile închisorilor din Europa şi din Asia - cu ex
cepţia celor irlandeze - s-ar deschide larg. 

Dar să închei . Trebuie să citesc coala a patra de corec
tură a ediţiei a III-a 

81), care a ajuns aici sîmbătă 
82) şi m-am 

angajat s-o dau în 48 de ore. Apoi trebuie să mă ocup de 
modificările la ediţia a III-a (am ajuns la pagina 404), în parte 
după un exemplar cu însemnări făcute de Marx, în parte după 
ediţia franceză ; treaba trebuie făcută repede, ca să nu existe 
nici un prilej de amînare. Atît pentru astăzi. 

Cu sinceră şi constantă afecţiune, 
Al tău, 
F. Engeb 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

80) Paul Lafargue şi Jules Guesde. - Nota red. 81) ediţia a I I I-a germană a volumului I al „Capitalului". -
Nota 1·ed. 

8�) 23 iunie. - Nota red. 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

47 

Londra, 29 iunie 83 

Dragă Sorge, 
Mi-am ratat seara de lucru din cauza unei vizite, şi acum 

am ceva timp liber ca să-ţi scriu. 
Critica lui H. George pe care ţi-a trimis-o M[arx] este, 

prin conţim1tul ei, -o capodoperă şi este atît de unitară d in 
punct de vedere stilistic încît ar fi păcat s-o diluăm prin note 
disparate, în engleză, pe marginea exemplarului lui M[arx] 83) . 
Oricum ele vor putea fi folosite eventual ulterior. Intreaga 
scrisoare pe care ţi-a trimis-o Marx, a fost concepută - aşa 
'CUm făcea el de obicei în asemenea ocazii - în ideea că va fi 
publicată ulterior ad litteram. Prin urmare, nu comiţi nici � 
indiscreţie încredinţînd-o tiparului. Dacă va fi publicată în 
engleză, aş vrea să ţi-o traduc eu, deoarece traducerea „Mani
festului" demonstrează încă o dată că acolo, la voi, după cît 
se pare, nu există nimeni care să poată traduce cel puţin ger
mana noastră într-o engleză literară şi corectă gramatical. Pen
tru aşa ceva se cere practică în ambele limbi şi nu doar practică 
geczetărească. Să traduci „Manifestul" este colosal de greu, 
traducerile ruseşti sînt deocamdată de departe cele mai bune 
pe care le-am văzut 50. 

Ediţia a III-a a „Capitalului" 84) necesită o muncă uriaşă. 
Noi avem un exemplar pe care Marx a notat modificărlie şi 
adaosurile care urmează a fi date după ediţia franceză, dar 
toată munca de migăleală abia urmează. Pînă la „Acumulare" 51 
am totul gata, dar aici trebuie să redactez aproape întreaga 
parte teoretică. Şi ce răspundere ! Căci versiunea franceză este 
în parte o aplatizare a celei germane, iar în germană Marx 
n-ar fi sc1is niciodată aşa. Pe deasupm, mă zoreşte librarul. 

Pînă nu termin cu asta, nici gînd să trec la volumul al 
II-lea 2• începutul există în cel puţin 4 variante - aşa de des 
a revenit M[arx] asupra lui şi de fiecare dată din cauza bolii a 
întrerupt redactarea definitivă. In ce măsură organizarea ma-

83) Vezi volumul de faţă, p. 18-19. - Nota red. 
84) Ediţia a III-a germană a volumului I al „Capitaluluiw. -

Nota red. 
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terialului şi finalul ultimei variante, datate 1878, rorespund 
cu varianta iniţială scrisă încă înainte de 1870, n-aş putea să 
spun deocamdată. 

Din perioada premergătoare anului 1848 a fost salvat 
aproape totul. S-au păstrat aproape integral nu numai manu
scrisele noastre de atunci {afară de ceea ce au ros şoarecii). 
ci şi corespondenţa. Fireşte că �i începînd din 1 849 există 
totul complet, iar din 1862 chiar pus într-o oarecare ordine. 
Există, de asemena, un foarte vast material în manuscris 
despre Internaţională, suficient, cred, pentru o istorie com
pletă a ei, dar n-am reuşit să-l examinez mai îndeaproape. 

Mai sînt acolo şi 3-4 caiete de lucrări matematice 47• 
odată i-am arătat lui Adolph 85) al tău o mostră a noii funda
mentări făcute de M[arx] calculului diferenţial 52. 

Dacă n-ar fi fost maldărul de material american şi ruses::
(numai din statistica rusească sînt peste doi metri cubi de 
cărţi) volumul al II-lea ar fi fost demult tipărit. Aceste cerce
tări detaliate i-au luat ani de zile ; ca deobicei, totul ar fi 
fost adus la zi, dar iată că nimic din toate acestea nu s-a rea
lizat, cu excepţia extraselor făcute de el, în care să sperăm 
că, după obiceiul său, există multe observaţii critice necesare 
pentiu notele la volumul al II-lea. 

Am primit fotografiile, 
86) ţi le voi trimite de îndată ce 

voi avea timp să le împachetez. Dar cum ? Coletăria pentru 
imprimate nu primeşte ambalaje închise, pachete prin poştă 
încă nu se trimit, iar ca să expediezi un pachet atît de mic
prin agenţia de comisioane ar costa o avere. Poate ai să-mi 
sugerezi tu cum e mai bine să procedez. 

Din ediţia a III-a am şi citit 5 coli în ultima corectură, iar 
omul promite să dea cîte 3 coli săptămînal. 

Al tău, 
F. Engels 

Imi este imposibil să găsesc acum timp pentru a-i răs
punde lui Hepnerchen la numeroasele şi interminabilele lui 
scrisori. Relatările lui mă interesează întotdeauna, chiar dacă 
abundă în nimicuri cu caracter personal şi etalează o superio-

86) Sorge. - Nota red. 81) Ve:zi volumul de faţă, p. 25. - Nota red. 
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ritate de proaspăt imigrant. Aşa că, pentru moment, va trebui 
să mă scuzi faţă de el. 

Schewitsch mi-a răspuns „cu demnitate" şi regretă „mes
chinăria" mea 87). Demnitatea îl prinde . Răspuns n-o să pri
mească. 

La fel şi Most, care este totuşi nevoit să confirme cele 
declarate de mine 88) şi tocmai de aceea şi-a ieşit aşa din fire. 
Cred că în America - ţară a sectelor - va face prozeliţi şi 
o vreme va crea confuzie. Dar tocmai prin asta se caracteri
zează mişcarea americană - acolo toate greşelile trebuie să 
fie probate în practică. Dacă enezigia şi vitalitatea debordantă 
a americanilor s-ar îmbina cu claritatea teoretică europeană, 
în zece ani lucrurile s-ar aranja la voi. Dar din punct de ve
dere istoric asta este imposibil. 

Publicat pentru prima oară in : 
nBric>fe und Auszuge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1903 
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Originalul î n  l i mba germ'lnă 
Tradus din limba germană . 

Engels către Gabriel Deville s3 

la Paris 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 12 august 83'" 

Dragă cetăţene Deville, 
Am primit scrisoarea şi manuscrisul dv. şi vă mulţumesc. 

Săptămîna viitoare voi părăsi Londra pentru a merge într-o 
staţiune de pe litoral 54 ;  acolo voi avea răgazul să mă ocup 
de lucrarea dv., pe care am să v-o restitui de îndată ce va fi  
posibil. 

Manuscrisul dv. îmi parvine într-un moment favorabil : 
chiar ieri am terminat redactarea finală a ediţiei a III-a ger
mane a „Capitalului" 89) şi mă gîndeam ca, la întoarcerea de 
Ia mare, să mă apuc de red actarea volumului al Ii-lea 2. Lu-

F7) Vezi volumul de faţă, p. 18 şi 96. - Nota red. 8B) in august 1879. - Nota red. 
sv) Vezi volumul de faţă, p. 13-15. - Nota red, 
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crarea dv. a sosit, deci, tocmai într-un moment în care am 
-ceva timp liber. 

Partea trimisă de dv. acum cîtva timp lui Marx, am ci
tit-o ; mi s-a părut că e foarte clară şi foarte corectă. Şi, în
trucît aceasta era partea cea mai dificilă a lucrării, nu există 
motive să ne temem că în celelalte părţi vor fi erori. 

2 7  

Cu prietenie, al dv. 
F. Engels 

Ori ginalul în l imba franceză 
Tradus din l imba german;i 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Draga mea Laura, 

4, Cavendish Place, E::istbourne 
19 aug. 1383 

Iată-mă în sfîrşit în afara Londrei 54. De îndată ce m-am 
rdezmeticit, l-am trimis pe Percy (miercurea trecută) să caute 
.aici o locuinţă. S-a descurcat bine şi a găsit - nu fără difi
•cultăţi - un apartament excelent. La doi paşi de promenadă, 
vis-a-vis de faleză ; camere frumoase, soare nu mai mult decît 
trebuie, o vedere minunată spre mare, mîncare bună ; singurul 
lucru pe care îl regretăm este că n-am putut aranja totul la 
timp, ca să poţi veni şi tu cu noi. Am sos�t aici vineri -
Pumps, copiii şi guvernanta, Nim, Jollymeier (care s-a simţit 
iarăşi cam rău, dar aici şi-a revenit imediat şi în curînd ne 
va părăsi) şi eu. In ziua sosirii noastre a fost o ceaţă scoţiană 

'CU1ll scrie la carte şi toată noaptea a plouat mărunt, cu inter
mitenţe - foarte încurajator ! A doua zi însă a fost splendid, 
aşa că am putut să ne plimbăm la umbra copacilor şi să-i ară
tăm puţin staţiunea lui Nim. Astăzi, duminică, e o dimineaţă 

'.frumoasă, dar se lasă ceaţa ; trebuie să profităm de ce este, 
în orice caz însă localitatea arată cu totul altfel decît ultima 

dată cînd am fost aici 90) şi a turnat cu găleata. S-a construit 

10) în august 1879. - Nota red. 
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imens, cartierul de  locuinţe din oraş aproape s-a dublat, pc 
toate cîmpurile dinspre Beachy Head, ca şi pe mari porţiunL 
de teren de pe coastă, au apărut case. Berea Pilsen este foarte
apreciată aici şi e chiar mai bună decît la Londra. Nim şi 
Pumps găsesc că aici totul e mai ieftin şi mai bun decît acasă. 

Avortonul lui Emily Rosher a murit acum o săptămînă -
de altfel, cel mai bun lucru pe care îl putea face. 

I-am scris imediat lui Deville şi i-am confirmat primirea 
manuscrisului 91) . Tot atunci, sau puţin mai tîrziu, am primit 
şi traducerea lui Sam Moore 92), aşa că am o groază de lucrw. 
aici, şi în plus nenumăratele scrisori la care trebuie să răspund. 

Localitatea este foarte populată, dar oamenii par mai „li
beri şi degajaţi" decît înainte. Nici duminica dimineaţa nu se 
prea poartă jobenul şi pretutindeni se arborează ţinuta „sport".  

Tocmai a năvălit din nou întreaga companie, cumplit de 
însetată, Jollymeier trebuie să deschidă berea Pilsen, înţelegi 
deci, că e zadarnic să lupt împotriva obstacolelor ce mi se în
grămădesc în cale împiedicînd nu numai o corespondenţă ra
ţională, ci şi una iraţională. Tocmai s-a destupat a doua· sticlă. 
fetiţa umblă de-a bu.şilea printre picioarele mele, aşa că mă 
dau bătut, pierzînd orice speranţă. Toată lumea vă trimite cele 
mai cordiale salutări ţie şi lui Paul, pe care îl vom sărbători 
poimîine 5 cu un pahar de bere Pilsen în plus pentru că şi-n• 
ispă�it jumătate din termen. 

Nim îţi comunică textual ,,să nu pierzi din vedere averea. 
în posesia căreia speră să intre în curînd" 93). 

Rămîn, dragă Laura, cu sinceră afecţiune 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului 1n : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", vol. I, Paris, 1956 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul i11 limba engleză 
Tradus din limba engleză. 

91) G. Deville. „Le Capital de Karl Marx" (vezi scrisoarea prece
dentă). - Nota red. 

92) traducerea engleză a volumului I al „Capitalului".  - Nota red. 
9�) Este vorba probabil dP un cişti.e la loterie. - Nota red. 
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Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Borsdorf lîngă Leipzig 

[Eastbournr] 21 aug. 83 

Dragă Liebknecht, 
Scrisoarea ta a rămas fără răspuns pentru că tocmai în

ci 1eiam lucrul la ediţia a III-a 94), după care m-am mutat aici, la 
4, Cavendish Place, Eastibourne, Anglia, unde intenţionez 

să mai stau pînă pe la 12 sept. 5·i. 
D-na Marx a murit la 2 dec. 81 ; Jenny 95) la 9 ian. 83 . 

.Şi despre una şi despre cealaltă s-a scris în „Soz[ial]dem
J okrat ]" 55. 

„Vorwărts ! "  din Paris a fost o fiţuică prăpădită căreia 
.acum i se atribuie mai multă importanţă decît i s-ar cuveni ; 
o nenorocită redacţie de pierde-vară. M[arx] avea grijă în spe
cial ca publicaţia să rămînă pe făgaşul cel bun şi, din cînd în 
-cînd, insera în paginile ei articole şi note polemi<-e împotriva 
prusienilor. Heine i-a trimis din Hamburg lui M[arxl o parte 
·din „Poveste de iarnă" în coli pentru a fi publicată în „Vor
wărts ! " înainte de apariţia cărţii în Germania. 

Intrucît în general n-am avut în mină decît cîteva numere, 
iar foaia n-a avut o existenţă prea îndelungată, nu pot să-ţi 
furnizez detalii. 

La „D[eutsche]-Br[lisseler]-Ztg." M[arx] a scris destul de 
mult, între altele a polemizat cu Heinzen 96). 

Scrisoarea lui Bebel am primit-o la timp, am să-i răspund 
de aici, nwnai că, fiind supraaglomerat cu lucrul�. a trebuit să 
amîn răspunsul, ca şi la restul corespondenţeii. Spune-i lui 
B[ebel] că Schorl[emmer], care este aici, pleacă: zilele- acestea la 
Da1mstadt şi rămîne acolo pînă pe la mijloc\JJ. lunii sept. Dacă 
B[ebel} ajunge pînă atunci pe acolo, Sch[orler:nmer} îl roagă 

·să-l anunţe (adresa : prof. Sch [orlemmer], Darmstadt, �ste su-

") ediţia a III-a germană a volumului I �I ,,Capitalului". - Nota red. 
15) Longuet. - Nota red. 
11) K. Marx „Critica moralizatoare �i morala critică". - Nota red. 
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!icientă) şi să-i comunice unde îl poate întîlni ; Schorlemmer 
va face atunc� tot posibilul ca să dea de el. 

Astăzi Laf[argue] şi-a încheiat jumătate din condamnare. 

Publicat pentru prima oară ln : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1 932 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană_ 

Engels către Pasquale Martignetti 56 

la Benevento 

Mult stimate cetăţene, 

4 Cavendish Place, EastbournE' 
England, 22 august 188J 

lmi cer scuze pentru întîrzierea cu care răspund la scri
soarea dv. din 25 iunie şi la ilustrata din 30 iulie. Am fost 
nevoit să întrerup orice corespondenţă, deoarece trebuia să ter
min urgent redactarea ediţiei a III-a germane a „Capita
lului" 97). 

Nu cunosc suficient de bine metoda lui Ahn, iar de dic
ţionarul amintit de dv. nici n-am auzit. Metoda mea de a în
văţa o limbă străină a constat întotdeaun a nu în a mă ocupa 
de gramatică (cu excepţia declinărilor şi conjugărilor sau pro
numelor), ci în a citi cu dicţionarul în mînă autorul clasic cel 
mai dificil pe care-l puteam găsi. Astfel, am început italiand 
cu Danie, Petrarca şi Ariosto, spaniola cu Cervantes şi Calde
ron, rusa cu Puşkin. Apoi am citit ziare etc. Pentru germană 
foarte indicată mi se pare a fi prima parte din „Faust" de 
Goethe ; este scrisă aproape în întregime în stil popular, iar 
pasajele care vi s-ar put:ea părea grele sînt şi pentru cititorul 
german la fel de dificile, dacă nu sînt însoţite de explicaţii. 

97) volumul I.  - Nota red. 
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In ce priveşte lucrările lui Marx etc„ puteţi să vă adresaţi 
redacţiei ziarului „Sozialdemokrat", Hottingen-Zlirich, Elveţia, 
-organul oficial al Partidului muncitoresc german. 

Vă mulţumesc pentru exemplarele din traducere, care au 
:sosit bine, precum şi pentru amabilitatea de a-mi trimite o 
,fotografie ; la rîndul meu, vă trimit şi eu una de-a mea. 

Cu profund respect, 

F. Engels 

Vechea adresă din Londra rămîne valabilă ; aici mă aflu 
rdoar pentru cîteva săptămîni de mare 54• 

Publicat pentru prima oară 
ln : „La corri<;pondenza di 
Marx e Engel<; con italiani. 
1848-1895". Milano, 1964 

3 0  

Originalul î n  limba italiană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 57 

la Zlirich 

Dragă Bernstein, 

4, Cavendish Place, Eastbourne 
27 aug. 83 

Trimit alăturat un mandat poştal de patru lire sterline 
:pentru bătrînul Becker 98). lncă mai sper că, aşa cum s-a mai 
întîmplat nu o dată, familia lui exagerează 58. Intr-adevăr, e 
foarte bătrîn, a trecut prin multe şi d-na Lafargue mi-a spus 
că anul trecut la Geneva l-a găsit mult îmbătrînit faţă de 
Haga, unde se prezentase în deplinătatea forţelor sale 59. 

Nici astăzi nu pot să scriu mult. Poşta pleacă de aici la 
<>ra 1 la amiază şi în faţa mea se află coala a 1 9-a de corectură 
.din „Capitalul" 99), care trebuie şi ea expediată. 

Iţi mulţum€SC mult pentru propunerea pe oare mi-ai fă
�ut-o în legătură cu K[aler]-R[einthal] so, dar din păcate nu 

•e) Johann Philipp Becker. - Nota red. 
89) ediţia a Ill-6 germană a volwnului I al „Capitalului„. -

Nota red. 
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pot profita de ea. Toate treburile mele urgente, cu excepţia 
unor mărunţişuri, sînt de aşa natură încît trebuie să le fac
eu însumi. Şi dacă totuşi aş putea încredinţa cîte ceva unei 
alte persoane, aceasta ar trebui neapărat să vorbească fluent: 
engleza, să cunoască bine Londra şi mediul de aici şi să mă. 
poată scuti de nişte drumuri. 

Rămîn aici pînă pe la 12 sept. 54, - timp în care este 
valabilă adresa de  mai sus - apoi din nou Londra. 

In afară de corectură şi de corespondenţa cu care am rămas 
în urmă, aici mai am de făcut următoarele lucruri : 1) manu
scrisul lui Deville, o expunere populară în limba franceză a 
„Capitalului", 2) o parte a manuscrisului traducerii engle
zeşti 100), ambele necesitînd o revizuire serioasă. După cum vezi, 
nici aici n-am linişte. Din fericire, locuiesc chiar lîngă mare
şi stau cu fereastra deschisă, lăsînd să intre briza mării. 

Mi-a părut foarte rău că n-ai venit aici. Aş fi avut multe
de discutat cu d-ta. In orice caz, trebuie să ne pregătim 
pentru a edita în străinătate 101) o parte a scrierilor postume 
ale lui M [arx] şi în legătură cu aceasta numai d-ta poţi să-mi 
indici sau să-mi propui o soluţie acceptabilă ; numai că despre 
asta trebuie să discutăm personal, altminteri corespondenţa s-ar 
prelungi la infinit. Te rog, însă, să nu vorbeşti despre asta, 
pentru ca oamenii de la tipografiile de acolo să nu-şi facă spe
ranţe deşarte ; experienţa mea cu tipografiile de partid este de 
aşa natură încît aş reflecta mult înainte de a încredinţa uneia 
din ele vreo lucrare mai mare şi mai importantă. 

Recipisa o păstrez aici, pentru că pe ea se specifică expres 
că nu-i foloseşte destinatarului la nimic. Am indicat din me
morie adresa d-tale - 137, Alte Landstrasse, Riesbach -, dacă 
nu e corectă, te rog să anunţi la Poşta centrală din Zilrich. 

Propunerea referitoare la manuscrisul acela îndrăzneţ a 
fost mai degrabă o glumă proastă 102) . Atît timp cît este în vi
goare legea împotriva socialiştilor 22 şi atît timp cît „S[ozial
demokrat]" rămîne singurul organ posibil, nu este permis in 
nici un caz ca, din cauza unor asemenea chestiuni lipsite de 
importanţă, să aruncăm în rîndurile partidului mărul discor
diei, or, tocmai aşa ceva s-ar întîmpla, dacă din toate acestea 
s-ar vrea să se facă o „problemă de principiu". 

106) a volwnului I al „Capitalului". - Nota red. 
181) Vezi volumul de faţă, p. 24. - Nota red. 
182) Vezi volumul de faţă, p. 42-43. - Nota red. 
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După părerea mea, în abordarea problemei „republicii", în 
-special în Franţa, poziţia noastră principală n•a fost suficient 
de clar expusă în „S[ozialdemokrat]" 61 ; şi anume : 

In lupta de clasă dintre proletariat şi burighezie, monarhia 
bonapartistă (caracterizată de M[arx] în „Optsprezece brumar" 
şi de mine in „Problema locuinţelor", II, precum şi în alte lo
curi) are un rol similar cu cel al vechii monarhii absolute în 
lupta dintre feudalism şi burghezie. Dar, aşa cum această luptă 
n-a putut fi dusă la bun sfîrşit sub vechea monarhie ab.5olută, 
ci numai sub cea constituţională (Anglia, Franţa 1789-92 şi 
1 8 1 5-30), tot astfel lupta dintre burghezie şi proletariat poate 
fi desăvîrşită numai sub republică. Dacă, deci, existenţa unor 

<Condiţii favorabile şi trecutul revoluţionar i-au ajutat pe fran
cezi să-l răstoarne pe Bonaparte 103) şi să instaureze republica 
burgheză, francezii au faţă de noi, care stăm înţepeniţi într-un 
...amestec de semifeudalism şi bonapartism, avantajul de a dis
pune deja de forma în care trebuie dusă lupta şi pe care noi 
-Oe abia trebuie s-o cucerim. Sub raport politic, ei ne-au luat-o 
înainte cu o etapă întreagă. Prin urmare, o restaurare a monar
hiei în Framţa ar trebui să readucă la ordinea zilei lupta pentru 
instaurarea republicii burgheze ; în schimb, menţinerea repu
blicii înseamnă ascuţirea şi mai puternică, pînă la criză, a lup

·tei de clasă directe, nedisimulate dintre proletariat şi burghezie. 
La noi rezultatul prim, direct al revoluţiei nu poate şi nu 

trebuie să fie, ca formă., nimic altceva decît republica burgheză. 
Aici însă aceasta va constitui doar un scurt moment de tre
cere, deoarece, din fericire noi nu avem un partid burghez re
publican pur. Republica burgheză, condusă, poate, de Partidul 
progresist 62, ne va servi mai î ntîi la atragerea maselor largi 
de muncitori de partea socialismului revoluţionar ; acest lucru 
se va realiza înlr-un an sau doi şi va duce la epuizarea totală 
şi la autodistrugerea tuturor partidelor de mijloc posibile, cu 

-excepţia noastră. Numai atunci vom putea veni la putere si
,guri de succes. 

Marea greşeală a germanilor este că-şi imaginează că re
voluţia poate fi făcută peste noapte. In realitate, este vorba 
de un proces de dezvoltare a maselor care se întinde de-a lun

.gul anilor, în condiţii care contribuie la accelerarea lui. Orice 
a-evoluţie înfăptuită peste noapte nu ar face decît să înlăture 

•1�) Napoleon al III-lea. - Nota red. 
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o reacţiune dinainte condamnată (1830) sau să ducă direct la 
contrariul aspiraţiilor ei (1848 în Franţa). 

Al d-tale, 
F. E. 

Ce părere ai despre cele ce urmează : 
„Zilele acestea, ultimul aşa-numit număr roşu al lui 

«Rheinische Zeitung„ 104) (ediţia a treia) din 1 9  mai 1849, care 
insera la loc de frunte „Cuvîntul de rămas bun al lui «Neue 
Rheinische Zeitung»" scris de F. Freiligrath, a fost din nou 
confiscat aici de poliţie. Un anticar a cumpărat ca maculatură 
meii multe exemplare din acest ultim număr de rămas bun, 
.al organului de atunci al democraţiei şi le-a revîndut cu 1 0  
pfenigi bucata. Poliţia a pus capăt acestei afaceri, confiscînd 
ziarele rămase la negustor. In cazul cînd confiscarea s-a făcut 
din considerentul că mizerabila literă de un roşu palid a ziaru
lui poate strica ochii cititorilor, publicul trebuie să fie recunos
cător poliţiei ; textul în sine nu prea ar mai putea înfierbînta 
astăzi în vreun fel minţile" 63. 

Publicat pentru prima oară în 
„Arhiv K. Marksa i F. Enghelsa", 
vol. I, 1924 

3 1  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Borsdorf, Ungă Leipzig 

Dragă Bebel, 

4, Cavendish place, Eastbourne 

30 aug. 83 

Profit de un moment de linişte ca să-ţi scriu. La Londra 
- multă treabă, aici - multe sîcîieli (trei adulţi şi doi copii 
mici într-o cameră !) şi pe deasupra corectura ios), parcurgerea 
unei probe de traducere în engleză şi a unei cărţi franceze de 

104) .,.Neue Rheinische Zeitung". - Nota red. 
105) ediţiei a III-a germane a volumului I al "Capitalului•.  -

Nota red. 
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popularizare a „Capitalului" 106) - încearcă să mai c;crii şi 
scrisori ! 

Ediţia a III-a, care are completări masive, am redactat-o 
pînă la coala 21 ; pînă la sfîrşitul anului cartea va apărea. De
îndată ce mă voi întoarce, mă voi apuca serios de volumul 2, 
ceea ce va însemna o muncă de ocnaş. Pe lîngă unele pa.saje
compl0t elaborate sînt altele, abia, schiţate, doar ciorne, excep
tînd cam două capitole. Citatele nu sînt puse în ordine, sînt 
scrise de-a v alma, adunate în vederea unei selecţii ulterioare. 
In plus, scrisul pe care numai eu pot să-l descifrez - şi asta cu 
dificultate. Întrebi cum s-a întîmplat ca tocmai eu să nu ştiu 
în ce fază se află lucrarea ? Foarte simplu : dacă aş fi ştiut, l-aş 
fi bătut la cap zi şi noapte, pînă dnd lucrarea ar fi fost com
plet terminată şi tipărită. Iar M[arx] o ştia mai bine decît 
oricare altul ; în plus, ştia că în cazul cel mai rău care, de
altfel, s-a şi petrecut - am să pot publica manuscrisul în spi
ritul lui, lucru pe care i l-a şi spus lui Tussy. 

In ceea ce priveşte fotografia 1°7), chipul este remarcabil. 
Atitudinea însă este crispată, ca în toate fotografiile lui ; ero. 
un „model" rău. Eu nu găsesc în ea nimic provocator, dar din 
cauz:;i atitudinii rigide îmi place şi mie mai mult cea mică 
decît cea mare. 

Alegerile de la Hamburg 64 au provocat şi în străinătate
mare senzaţie. Oamenii noştri se poartă însă mai mult decît 
exemplar. O asemenea tenacitate, rezistenţă, elasticitate, com
bativitate şi un asemenea umor plin de încredere în victorie, 
în lupta cu micile şi marile mizerii ale realităţii germane, re
prezintă ceva fără precedent în istoria germană contemporană. 
Toate acestea contrastează puternic cu indolenţa, corupţia şi 
decăderea generală a tuturor celorlalte clase ale societăţi i ger
mane. ln măsura în care acestea îşi dovedesc incapacitatea de 
a guverna, în aceeaşi măsură se manifestă strălucit vocaţia 
proletariatului german de a guverna, capacitatea lui de a în
lătura toată această mizerie. 

,,Duşul rece făcut Parisului" 65 de Bismarck devine ridi
col chiar pentru burghezii francezi. Pînă şi un ziar atît de im
becil cum e „Soir" şi-a dat seama că nu este vorba decît de 
a obţine din partea Reichstagului noi sume pentru soldaţi (de 
data aceasta, artileria de campanie). Cît despre alianţe, (el a 
mers pînă la a încheia alianţe cu Serbia, România şi chiar cu 

109) a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
101) lui Marx. - Nota red. 
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.Spania 66)) toate nu sînt decît castele din cărţi de joc care se 
vor nărui la prima adiere de vînt. Dacă are noroc, nu va avea 
nevoie de ele, dar dacă are ghinion, îl vor lăsa cu fundul în 
baltă . Cu cît un escroc este mai lipsit de scrupule, cu atît mai 
mult crede în onestitatea altora şi asta îl pierde în cele din 
urmă. Cu Bismarck şi cu politica lui externă lucrurile ar putea 
C'U greu să ajungă atît de departe, deoarece francezii n-o să-i 
facă plăcerea să intre în horă. Numai domnul ţar lOB) ar putea, 
din desperare, �ă se lanseze într-o asemenea treabă 1?i să se ducă 
astfel pe copcă. Dar să sperăm că-şi va frînge gîtul şi mai de
vreme, la el acasă. 

Manifestul Federaţiei democrate din Londra 67 a fost scos 
<le 20-30 mici asociaţii, care încearcă de cel puţin 20 de ani 
sub diverse nume (oamenii sînt mereu aceiaşi), şi cu acelaşi 
insucces, să-şi dea importanţă. Important este doar faptul că 
acum sînt în sfirşit nevoiţi să se proclame deschis adepţi ai 
teoriei noastre care în timpul Internaţionalei le apărea ca fiind 
impusă din afară, şi că în ultima vreme din rîndurile burghe
ziei s-au ridicat o mulţime de minţi tinere care, trebuie s-o 
spunem spre ruşinea muncitorilor englezi, înţeleg lucrurile mai 
bine si le abordează cu mai multă fervoare decît muncitorii. 
Căci �hiar şi în cadrul Federaţiei democrate, muncitorii acceptă 
noul program mai mult împotriva voinţei lor şi mai mult de 
formă. Şeful Federaţiei democrate, Hyndman, exconservator şi 
·şovinist înfocat, carierist - dar nu e deloc prost - s-a com
portat faţă de Marx (căruia i-a fost prezentat de R .  Meyer) 
destul de meschin 1o9) şi de aceea noi l-am ţinut la distanţă 68. 
Să nu care cumva să crezi că aici ar exista o mişcare proletară 
adevărată. Ştiu că Liebknecht vrea să se convingă pe sine şi 
să convingă lumea întreagă că aşa stau lucrurile, dar nu este 
cazul. Elementele care astăzi sînt acti-ve vor putea avea o în
·semnătate, din momentul în care acceptă programul nostru teo
retic şi îşi cîştigă astfel o bază solidă, dar asta numai atunci 
-cînd aici se va declanşa o mişcare muncitorească spontană şi 
cînd ei vor reuşi s-o domine. Pînă atunci rămîn elemente izo
late in spatele cărora se află un talmeş-balmeş de secte con
fuze, rămăşiţele marii mişcări din deceniul al cincilea 110) , şi 
nimic mai mult. Iar o mişcare muncitorească cu adevărat gene
:rală se va forma aici - dacă excludem neprevăzutul - abia 

ios) Alexandru al III-lea. - Nota red. 
109 In manuscris cuvîntul este greu lizibil. - Nota red. uo) Este vorba despre miscarea cartistă. - Nota red. 
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cînd muncitorii îşi vor da seama că monopolul mondial al An
gliei nu mai exi!>tă . Participarea la dominarea pieţei mondiale· 
a fost şi este baza economică a nulităţii politice a muncitorilor 
englezi . La remorca burgheziei în exploatarea economică a aces
tui monopol, dar participînd totuşi la avantajele lui, ei sînt„ 
fireşte, la remorca politică a „marelui partid liberal" care, pe 
de altă parte, le face mici favoruri recunoscînd ca legitime tra
de-unionurile şi grevele, abandonînd lupta pentru ziua de muncă 
nelimitată şi acordînd dreptul de vot masei de muncitori mai 
bine situaţi. Dar dacă America şi concurenţa reunită a celorlalte 
ţări industriale vor reuşi să facă o breşă serioasă în acest mo
nopol (şi în industria siderurgică acest lucru se şi simte, dil'll 
păcate nu şi în industria bumbacului), vei putea asista aici la. 
evenimente mari. 

Ţi-am transmiş prin Liebknecht 111) ca, în cazul în care 
pină la 12 septembrie ai ajunge în apropierea Dannstadt-ului„ 
să-l anunţi pe Schorlemmer, care e&te acolo, pentru a te putea 
găsi undeva prin împrejurimi. S-a făcut tîrziu .  Salută-l pe 
Lieblmecht. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghdsa", 
voi. I (VI), 19:J2 

32 

Al tău, 
F. K 

Originalul in limba germanăi 
Tradus din limba germană. 

Engels către Karl Kautsky 

la Stuttgart 

Londra, 18 sept. 83 

Dragă domnule Kautsky, 
In ceea ce priveşte Geiseriada, cred că încă n-a sosit mo

mentul să mă amestec 69• Indivizii ăştia trebuie lăsaţi mai întii 
să-i vadă lumea. Un petec de foaie volantă şi moţiunea eşuată 
a dreptului la muncă nu sînt suficiente ; trebuie ca ei să-şi dea. 

111) Vezi volumul de faţă, p. 52-53. - Nota red. 
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.mai mult arama pe faţă pentru a avea de unde sa-1 apuci şi 
a nu se putea salva prin minciuni şi subterfugii ticluite. Ceea 
ce ar fi deocamdată foarte util, ar fi să adunaţi material în 
acest caz ; se apropie clipa prielnică pentru a-i ataca pe domnii 
aceştia. Deocamdată însă nu-i nici o grabă. Aşa cum ai spus-o 
singur, Bebel şi „S[ozialdemokrat]" au masele în spatele lor, 
iar antidotul este şi el la îndemînă. Că aveţi mult de suferit 
de la cei de teapa lor în văgăuna aceea şvăbească, de asta sînt 
sigur, dar Stuckert 112) şi Milnchen sînt locurile cele mai pă
cătoase din Germania. Şi apoi, pur şi simplu, n-am timp să mă 
angajez într-o polemică ce mi-ar cere mult efort şi multă 
muncă. Dacă trebuie - atunci, mă rog ! lţi trimit înapoi foaia 
volantă. 

De articolele despre căsătorie 113) nu mă pot ocupa din 
nou temeinic, din lipsă de timp. ln orice caz, comunitatea pri
mitivă a sexelor este atît de înd_epărtată în timp şi atît de ca
muflată de evoluţia şi involuţia ulterioară, încît nu ne putem 
.aştepta să găsim azi exemplificări ale ei în forme nefalsificate. 
Dar toate formele ulterioare indică existenţa acestui fund'.ll 
iniţial. De un lucru sînt însă sigur şi anume că atita timp cît 
nu laşi complet la o parte elementul geloziei ca determinant 
social (în epoca primitivă), nu poţi avea o reprezentare corectă 
a evoluţiei. 

ln general, în toate aceste cercetări ştiinţifice care cuprind 
un domeniu atit de V'dst şi implică materiale atît de ample, nu 
se poate realiza ceva cu adevărat valoros decît după ani de 
zile de studiu. Unele puncte de vedere noi şi corecte, din cele 
care se găsesc şi în articolele dumitale, se impuneau încă di
nainte ; dar o viziune de ansamblu şi o sistematizare nouă nu 
.sînt posibile decît după epuizarea completă a materialului. 
Altminteri cărţile de felul „Capitalului·' ar fi fost cu mult mai 
numeroase. De aceea mă bucur să văd că în vederea tratării 
literare imediate te-ai oprit asupra unor subiecte cum ar fi so
cietatea primitivă biblică 114) şi colonizarea 115), unde cu un stu
.diu mai puţin exhaustiv al detaliilor tot se poate realiza ceva 
-care să fie şi de actualitate. Articolul despre colonizare mi-a 
plăcut mult. Din păcate ai folosit în cea mai mare parte mate-

m) Stuttgart. - Nota red. 1 13) K. Kautsky. „Die Entstehung der Ehe und Familie". - Nota red. 
1 14) K. Kautsky. „Die Entstehung der bibliscb.en Urgeschichte. 

- Nota red. 
m) K. Kautsky. „Auswanderun� und Kolonisation". - Nota red. 
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rial german, care, ca de obicei este tern şi nu redă contrastele 
cele mai puternice ale colonizării tropicelor, şi nici forma �i 
cea mai nouă. Este voiiba de colonizarea în interesul masina
ţiunilor de bursă, de tipul celor practicate acum direct �{ ':ie
clarat de către Franţa în Tunisia şi Tonkin 43• ln ce priveşte 
comerţul de sclavi din Pacific, iată un exemplu nou şi izbitor : 
încercarea de anexare a Noii Guinee etc. de către Queensland 
viza direct comerţul de sclavi. Aproape în aceeaşi zi în care
expediţia de anexiune a pornit spre Noua Guinee, un vas din 
Queensland, „Fanny", a pornit într-acolo şi spre insulele si
tuate la est pentru a captura labour 116), s-a întors însă cu ră
niţi şi cu alte urme dezagreabile ale luptei şi fără labour. 
„Dayly News" relatează toate acestea şi, într-un articol de 
fond, observă că englezii nu prea pot să le reproşeze france
zilor asemenea practici, de vreme ce şi ei fac acela)i lucru ! 
(începutul lui sept.) 10. 

Congresul trade-unionurilor care s-a ţinut săptămîna tre
cută la Nottingham a respins din iniţiativa parlamentarului 
„muncitorilor", Broadhurst, cu 26 de voturi contra 2, propu
nerea lui Adam Weiler de a impune legislaţia internaţională a 
fab1icilor 71 . Acestea sînt multlăudatele trade-unionuri ale lui 
Liebknecht ! 

De ce nu mai scrie Fritz Denhardt la ,,Neue Zeit" ? Scria: 
foarte bine şi amuzant. Revista însăşi are, desigur, de luptat 
cu dificultăţi teribile : autocenzura promovată acolo este de
o mie de ori mai rea decît bătrîna cenzură oficială. Mai aveţi 
tot felul de colaboratori ciudaţi şi tînjiţi, probabil, destul de� 
des după alţii mai buni. In orice caz, toate acestea prezintă 
pentru dumneata avantajul că poţi să-ţi continui simultan stu
diile ştiinţifice, ale căror rezultate se vor vedea în timp. 

Intre altele, Java oferă dovada că pDpulaţia nu creşte ni
căieri şi niciodată atît de rapid ca într-un sistem de sclavie a 
muncii nu prea apăsă tor : 17 55 - 2 mil. ; 1826 - 51; 2 mil � 
1850 - 9 mil. ; 1878 - 19 mil. ; în 125 de ani populaţia a spo
rit aproape de IO ori - este unicul exemplu de creştere atît 
de apropiată de cea malthusiană. Dă-i afară pe exploatatorii. 
olandezi şi populaţia va deveni aproape stabilă. 

Adler a fost aici tocmai cînd plecam la mare şi a mai 
venit odată cînd m-am întors 72 ; este un tip din care ar mai 
j:>utea ieşi ceva. A văzut aici multe care i-ar putea fi de folos. 

li') - muncă. - Nota trad. 
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Am primit ieri din Stuttgart un mandat poştal de 6,3 lire 
pentru fotografii 117), dar fără scrisoare de însoţire. Dacă vrei, 
roagă-l pe Dietz să-mi comunice în cîteva rînduri ce nume 
{prenume) şi adr�să (la Stuttgart) s-a indicat la poştă la expe
diere ? Poşta de aici este foarte pedantă în asemenea chestiuni 
şi dacă indic ceva greşit, nu mai primes::: banii. 

La volumul al II-lea al „Capitalului" 2 voi mai avea încă 
destul de lucru. Cea mai mare parte a manuscrisului datează 
din(linte de 1 868 şi pe alocuri nu este decît sub formă de 
hrouillon 11b) .  Cartea a doua îi va dezamăgi grozav pe socia
liştii vulgari ; constă aproape exclusiv din cercetări strict ştiin
ţifice, de mare subtilitate, asupra fenomenelor care se petrec 
în clasa capitalistă însăşi, nimic din care să se poată fabrica 
lozinci şi fraze pompoase. 

Pumps este acum mama a doi micuţi. Tussy M[arx] şi-a 
mobilat o locuinţă în apropiere de British Museum. Lenchen 
]mi conduce menajul. 

Calde salutări, 

al d-tale, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în : 
.,,Arhiv Marksa i Enghelsa", 

Ori ginalul în limba germană 
Tradus din limba germana 

wol. T (V1) ,  1932. 

33 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 19 sept. 18tl3 

Dragă Laura, 
M-am întors, în sfîrşit, de la Eastbourne 54, unde condiţiile 

erau de aşa natură, încît făceau corespondenţa dificilă, dacă nu 
chiar imposibilă . Cînd soseau corecturile 119) - de trei ori pe 

1 17) Vezi volumul de faţă, p. 19-20. - Nota red. 
1 1�) - ciornă. - Nota trad. 1 19) din ediţia a III-a germană a volumului I al "CapitalUlui". -

Nota red. 
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săptămînă - compania mea mă lăsa să-mi văd de lucru, dar 
conform unei înţelegeri tacite nu puteam cere mai mult - şi. 
într-adevăr, cum aş fi putut pretinde pace şi linişte în unica 
încăpere care stătea tuturor la dispoziţie, mai ales cind, la anu
mite ore ale zilei, setea de bere Pilsen îi aduna pe toţ.i ? 

In plus, m-am ocupat de proba de traducere 120) a lui Sam 
Moore, care, în cea mai mare parte, este foarte bună şi inspi
rată. Inceputul - un capitol destul de greu 73 - a necesitat 
însă unele „retuşuri", deoarece nu era suficient de- exact ca 
terminologie, lucru ce poate fi remediat cu uşurinţă. După cît 
am văzut, sînt pe deplin convins că are să facă o treabă bună. 

Am început de asemenea să revăd broşura lui Deville 121) � 
cere mai multă muncă, în special la început, unde este ne
cesară o mare precizie, dar care pe alocuri lasă de dorit. Nu-mi 
va fi greu să pun totul la punct, dar voi avea nevoie de o săp
tămînă-două. Mîine mă apuc serios de treabă. Atît cit am citit. 
mi-a plăcut foarte mult, a înţeles bine totul (cu excepţia unor 
detalii), şi are un stil mai viu decît mă aşteptam. 

De îndată ce tennin cu el, mă apuc de volumul al II-lea 
al „Capitalului" 2. 

Sper că ai primit cartea mea poştală cu infonnaţiile pe 
care le-ai cerut. Am expediat-o a doua zi după ce a sosit scri
soarea ta.  

Noi ne-am întors vinerea 122) trecută ; Pnmps şi Percy a.. 
rămas aici pîna duminică, deoarece casa lor încă nu era pre
gătită. Intre timp, în unele cartiere ale Londrei a fost o fur
tună grozavă şi o ploaie înspăimîntătoare, care le-a inundat sa
lonul din spate. Altminteri o duc foarte bine. Băieţelul se d�z
voltă excelent, ieri a împlinit 5 luni şi pentru vîrsta lui este 
grozav de ager. 

Nim a anunţat că-şi va reduce porţia de bere. I se pare 
că o îngraşă. 

Azi dimineaţă a trecut pe aici Lopatin. Aventurile l-au 
maturizat teribil 74• Trebuie să sosească din clipă în clipă, să 
ia prînzul cu noi. Spune că l-a văzut nu demult pe Paul şi, 
avind în vedere împrejurările, l-a găsit bine şi mulţumit 5• 

Pc Tussy încă n-am văzut-o, presupun că nu este la 
Londra ; i-am scris vreo două rînduri, dar duminică n-a fost 
aici . De îndată ce Nim va putea ieşi, va trece pe la ea. 

m) Este vorba de proba de traducerea în limba engleză a volu
muhli I al „Capitalului ". - Nota red. 

111) G. Deville „�Le capital ... de Karl Marx". - Nota red. 
lff) 14 septembrie. - Nota red. 
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Din mica mea broşură „D€zvoltarea" 123) etc. s-au şi vîndut 
două ediţii ; a treia este sub tipar ; asta dovedeşte, în orice caz, 
că pentru masa muncitorilor din Germania ea nu este prea 
dificilă. 

La sosirea acestei scrisori, Paul va fi „făcut" 2/3 din con
damnare şi sper că n-are să-şi piardă curajul în ultimele două 
luni, cele mai chinuitoare. 

Din ediţia a III-a a „Capitalului" am şi citit corecturile 
pînă la pagina 448 ; dacă vor continua să vină în ritmul acesta, 
Ân decembrie totul va fi gata. îmi pare rău că Maurul n-a 
apucat să vadă cît de bine merge acum treaba : nici o întîr
ziere, nici un conflict cu tipografia, cea mai neînsemnată plîn
gere este rezolvată pe loc, corecturile sînt excelente şi au 
foarte puţine greşeli. Leipzigul 75 pare, în sfîrşit, cel puţin în 
privinţa condiţiilor de tipărire, să devină „un mic Paris" 124). 
Era şi timpul. 

Cu aceasta închid sacul cu noutăţi de ·tot felul şi închei 
pentru a mai pune la punct cîteva mărunţişuri înainte de a 
veni Lopatin. Cele mai calde salutări lui Paul, iar pe tine te 
sărut cu toată dragostea. 

Publicat pentru prima oară în 
l imba ori ginalului în : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. „Corrcspondance", 
voi. I, Paris, 1956. 

34 

Cu afecţiune, 
Le general pour rire 121) 

Originalul în J imba engleza 
Tradus din limba engleză 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra, 3 oct. 1883-

Dragă Laura, 
îţi trimit alăturat un cec de 1 4  f, dintre care 4 f reprezintă 

partea ta de o treime din cele 1 2  lire trimise de Meissner în 
contul ediţiei a II-a a „Capitalului", 4 f. pentru Tussy şi 4 f. 
pentru copiii Longuet - bani pc care Tussy i-a depus deocam
dată la bancă, pînă cînd se vor aduna ceva mai mulţi �i 

123) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă''. 
- Nota red. 

124} ln manuscris in germană „ein k.lein Paris". - Nota red. 125) - Generalul in glumă. - Nota trad. 
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atunci să ne gîndim împreună cu tine ce ar trebui făcut 
pentru aceşti copii. 

Jollymeier, care este încîniat la culme de Paris, a plecat 
:ieri. Spune că de Crăciun ai să vii aici - sper să fie adevărat ! 

Astăzi îţi trimit recomandat paginile 1-123 din manuscri
sul lui Deville 126). Nu reuşesc să găsesc scrisoarea lui cu 
adresa. Lucrarea păcătuieşte prin faptul că multe părţi sînt 
scrise cam în grabă, mai ales cele descriptive (în speţă, cele 
desipre manufactură şi marea industrie) 127) . Argumentele nu 
sînt scoase în evidenţă aşa cum ar trebui .  Nu este suficient 
să le exprimi pe cît posibil chiar cu cuvintele lui Marx ; aces
tea nu pot fi scoase din conV�xt fără a da naştere unor inter
pretări false sau fără a lăsa multe lucruri într-{) relativă con
fuzie. De aceea D[eville] ar face bine să revizuiască de la un 
cap la altul aceste două capitole, completîndu-le cu cîteva 
-exemple din original, fără de care ele sînt prea abstracte şi, 
pentru cititorul-muncitor, de neînţeles. Şi în părţile teoretice 
sînt o mulţime de mici inexactităţi (unele, de altfel, destul 
.de serioase, ca, de pildă, definiţia dată de el pentru marchan
clise 1211)) şi des choses faites a la hâte 129) , acestea erau lucruri 
pe care, în cea mai mare parte, nu era greu să le corectez, 
mai mult sau mai puţin. De asemenea, multe pasaje de interes 
şi însemnătate pentru ştiinţa teoriei economice, dar fără por
tee 130) nemijlocită la problema muncă-capital, pot fi omise. 
Am însemnat unul sau două pasaje. 

Cu aceasta închei. Deşi mă simt cu mult mai bine, mi s-a 
recomandat să stau citeva zile cît mai liniştit. Aşadar cele mai 
calde salutări şi sinceră afecţiune deţinuţilor 5 din partea mea 
-şi a lui Nim. 

Publicat pentru prima oară în 
1imba originalului în : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. „Correspondance", 
vol. I, Paris, 1956 

Al tău mereu iubit.or, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

•28) G. Deville. „«Le capital ... de Karl Marx". - Nota red. 
127) Vezi volumul de faţă, p. B0-82. - Nota red. 
128) - marfă. - Nota trad. 
m) - lucruri făcute în grabă. - Nota trad. 
J3o) - referire. - Nota trad. 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

67 

Londra, 15 oct. 1 883 

Dragă Laura, 
Ultima mea scrisoare a fost foarte lapidară. N-aveam însă 

voie să stau mult la masa de scris şi trebuia - cred că mă 
înţelegi - să-i scriu întii lui Deville. Aşa că n-am putut să-ţi 
scriu decît cîteva cuvinte, iar acestea probabil că ţi s-au părut 
într-adevăr prea puţin amabile. Iartă-mă. 

M-am decis, aşadar, d'en Iinir avec cette sacree maladie 
chronique 131). De miercuri 132) seara stau în rpat ca să scap de 
reproşuri că pricina permanentă a tuturor recidivelor mele ar 
fi odihna insuficientă şi tentaţia de a mă tot mişca. Astăzi mă 
simt excelent şi am chef de dans. Dar este tocmai momentul 
cînd se cere repaus absolut, drept care n-am să mă mişc din 
pat pînă ce zăcutJUl îmi va face mai mult rău decît bine. 
Dacă nu intervine nimic neprevăzut, cred că încă înainte de 
sfîrşitul săptămînii, voi fi en pleine guerison 133). Sper, aşadar, 
ca, în ceea ce priveşte sănătatea mea, aceste ştiri să te satisfacă_ 

înţeleg foarte bine ce voia să spună Jollymeier în scrisoa
rea pe care ţi-a trimis-o. Gumpert a dat alarma - deşi în 
cazul meu a fost îngrozitor de exagerat - dar G[umpertl 
n-avea cum să intervină în tratamentul prescris de alt doctor_ 
Cred, totuşi, că, în dorinţa de a menaja scrupulele lui G[um
pert] legate de eticheta medicală, Jollymeier ar fi putut găsi 
o altă cale dccît aceea de a te speria pe tine. In orice caz, 
m-am servit de scrisoarea ta pentru a-i mai scutura puţin pe 
medicii mei, şi am avut succes. Le-am dat pinteni 134) şi acum 
la ordinea zilei este un tratament energic. 

Dar destul despre asta. Singurul şi marele meu regret este 
însă că, la scrisoarea ta şi la frumoasele sentimente care ţi-au 
dictat-o, am răspuns într-un mod atît de neprietenos. Asta m-a 

131) - să termin cu acea�tă blestemată boală cronică. - Nota trad_ 
132) 10 octombrie. - Nota red. 
138) - pe deplin vindecat. - Nota trad. 
134) 1n manuscris în germană : Ich hab'ihnen Beine gemacht. -

Nota red. 
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apăsat tot timpul şi de aceea n-am vrut să-ţi scriu înainte de 
a-ţi putea anunţa o ameliorare categorică şi perspective favo
rabile pentru o apropiată însănătoşire totală. 

Fortin a scris că vrea o prefaţă 135) şi mi-a formulat 20 
de întrebări ; dacă m-aş apuca să răspund la ele temeinic, aş 
avea nevoie de un an întreg. Tussy era aici cînd a sosit scri
soarea lui, i-am ci tit-o şi ei şi aş fi vrut să auzi cum am rîs 
de şirul nesfirşit de întrebăii dintre care fiecare ar cere, pen
tru un răspuns complet, un volum întreg. Am să-l rog să-mi 
trimită manuscrisul 136) şi voi amîna restul pentru vremuri 
mai bune. 

Am citiL azi corecturile 137) pînă la pagina 600. 
Tussy a promis să caute pentru Paul rapoartele ameri

cane 76. 
Este ora de expediere a poştei şi este şi ora mesei . Dar, 

înainte de a încheia, încă ceva : Deville scrie că nu are timp 
să revadă cele ttei capitole indicate de mine 13s). Te rog pe 
tine şi pe Paul să faceţi tot posibilul pentru a-l convinge să 
facă atît cit poate acest lucru. Aşa cum sînt, nu pot fi înţelese · 
decit de oameni care cunosc originalul. El spune că editorul 
nu-i lasă timp pentru asta. Dar nu se poate să se tipărească 
1.otul dintr-o dată ! Dauă săptămîni i-ar ajunge, iar îmbună
tăţirea ar fi enormă. 

Calde salutări deţinutului 139), care în curînd va fi liber ;;. 
Sărutări din partea lui Nim şi a mea. 

Puhlicat pentru prima oară în : 
F. F.ngels, P. et L. Lafargue . 
• ,Correspondance", vol. I, Paris, 1956 

Cu afecţiune, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

135) la lucrarea lui K. Marx „Optsprezece brumar al lui Ludovic 
Bonaparte". - Nota red. 

136) Vt>zi volumul de faţă, p. 571 .  - Nota red. 
m ediţiei a III-a germane a volumului I al „Capitalului" .  

Nota red. 138) - din lucrarea lui Deville „«Le Capital .... de Karl Marx". 
Nota red. 131) Lafargue. - Nota red. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

69 

Londra, 8 nov. 83-

Dragă Bernstein, 
De cîteva săptămîni stau la pat şi mă tratez de o boală 

cronică, uşoară în fond, dar supărătoare şi neglijată ; în cîteva 
zile am să mă pun din nou pe picioare. Aşa se explică tăcerea 
mea. Te rog să mă scuzi şi faţă de Kautsky - nici nu mai 
ştiu dacă mai este la Stuckert 14°) . 

Articolul despre dreptul la muncă a fost foarte bun şi 
foarte a propos. K[autsky] m-a şi bombardat cu scrisori în 
legătură cu aceasta 71, iar eu voi fi gata, de îndată ce va fi 
necesar ; cred însă că domnii aceştia trebuie lăsaţi mai întîi 
să se ambaleze mai mult ; să formuleze întîi mai clar ce în
ţeleg ei prin aceasta ; oamenii nu trebuie împiedicaţi niciodată 
să-şi expună absurdităţile „pe deplin şi în întregime" ; abia 
atunci devin cu adevărat vulnerabili. Să sperăm că articolul 
dumitale îi va stimula s-o facă. 

Dacă nemţii de la Paris nu s-au dumirit nici acum în pri
vinţa lui Malon & Co. ,  înseamnă că nimic nu-i mai ajută. 
Alianţa lor făţişă cu trădătorii mişcării muncit.oreşti din Angliar 
reprezentanţii oficiali ai trade-unionurilor, le-a adus aprobarea 
întregii prese burgheze engleze, de la „Times" şi „Daily News" 
la „Standard" 78. Ce bine că Guesde şi Lafargue erau la în
chisoare, pentru ca acest episod magnific să se poată desfăşura 
nestingherit . 

.A propos, cunoşti pe un dr. Moritz 141) Quarck 142) (sic � )  
din Rudolstadt ? Acest tip, care mie mi -e  complet necunoscut, 
invocă o scriere la fel de necunoscută îndreptată împotriva 
unui şi mai necunoscut Fleischmann 143) şi vrea să traducă în 
germană „Misere de la Philosophie". Nu prea-mi inspiră în
credere. 

140) Stuttgart. - Nota red. 141) Greşit în loc de Max - Nota red. 142) - In germană „Quark" - „nerozie". - Nota trad. 
143) Max Quarck. „Kommerzienrath Adolf Fleischmann als Natio

nalOkonom und die Thiiringer Hausindustrie". - Nota red. 
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Dă-mi cît mai cmind de ştire ce se mai petrece în lume, 
căci zăcutul ăsta în pat m-a prostit într-atît, încît nu�mi mai 
pot aduna gîndurile. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I, 1924 

3 7  

Al d-tale, 
F. E.  

Origi nalul î n  limoa germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Vera Ivanovna Zasulici 7� 

la Geneva 

122, Re!l'ent's Park Road, N. W. 
Londra, 1 3  nov. SJ 

Scumpă cetăţeană, 
Nu prea sînt în stare să răspund la întrebările pe care 

mi le-aţi adresat. Publicarea volumului al II-lea al „Capitalu
lui" 2 în original este î ncă foarte rămasă în urmă ; pînă acum 
a trebuit să mă ocup în ;primul rînd de ediţia a III-a a volu
mului I 144). 

Pînă azi n-am primit de la St. Petersburg nici o ştire cu 
privire la publicarea unei .traduceri ruse a volumului al II-lea. 
De altfel, nu cred că în prezent în capitala rusă s-ar mai gîndi 
cineva la o asemenea publicare ; se aşteaptă, fără îndoială, să 
se vadă mai întîi textul german. 

Pe de altă parte, situaţia politică din Rusia este atît de 
incordată, încît în orice moment ar putea izbucni o criză. Mi 
se pare chiar că ar fi posibil ca libertatea presei să fie obţinută 
în Rusia înaintea Germaniei. Iar în acest caz, traducătorul vo
lumului I, r. [JI. o naTHH] ar putea pretinde cu destul temei şi 
traducerea volumului al II-lea so. 

De aceea cred că ar fi prematur să încercăm să ajungem 
de pe acum la o hotărire definitivă. Reţin amabila dumnea
voastră propunere şi vă mulţumesc din toată inima ; poate că 

144) In limba germană. - Nota red. 
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pma m cîteva luni lucrurile se vor cl;:irifica şi vom putea 
aborda din nou acest sU1biect. 

Ştirea că aţi preluat traducerea lucrării mele „Dezvolta
rea etc." 145) mă bucură mult ; aştept cu nerăbdare lucrarea 
dumneavoastră şi voi şti să apreciez cinstea pe care mi-o
faceţi. 

Primiţi, scumpă şi curajoasă cetăţeană, asigurarea devota
mentului meu cel mai profund. 

Cetăţenei Vera Zasulici 

Publicat pentru prima oară în 
cUlf>gprea : „Grupa „Q<;voboj denic 
truda»" nr. 1 ,  M., 1924 

3 8  

F .  Engels 

Originalul în li mba franceză 
Tradu<; din limba germană. 

Engels către Max Quarck 

la Rudolstadt 

Londra, 13 nov. 83' 

Stimate domn, 
V-am lăsat să aşteptaţi mult răspunsul 146), în primul rînd� 

din cauza unei indispoziţii, în fond, uşoare, dar sîcîitoare, care 
m-a silit să stau în pat, iar în al doilea rind, pentru că nu 
sînteţi primul care mi se adresează în chestiunea respectivă. 
lnainte de a vă putea răspunde, trebuia, deci, să obţin infor
maţiile necesare. 

Rezultatul este că dl. Bernstein din Ziirich şi-a exprimat 
definitiv intenţia de a traduce în germană „Misere etc." 1 17) şi 

îmi solicită sprijinul. Mi-este imposibil să-l refuz, deoarece 
mai discutasem despre aceasta, deoarece ştiu că are competenţa 
s-o facă şi deoarece astfel ar fi asigurată tipărirea imediată a 
cărţii la Zilrich, în cazul în care s-ar constata că publicarea ei 
în Germania ar întîmpina dificultăţi. 

145) „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". - Nota red_ 
148) Vezi volumul de faţă, p. 69-70. - Notct red. 
147) Karl Marx . .,Mizerla filozofiei". - Nota red. 
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Aşa stînd lucrurile, conştient de faptul că mei eu, mei 
altcineva nu este juridic împuternicit să vă împiedice, pe dum
neavoastră sau pe alţii, să editeze traducerea lucrării respec
iive, nu-mi rămîne decît să vă mulţumesc că aţi considerat 
necesar să vă adresaţi mie în această problemă. 

Cu cea mai înaltă stimă. 

39 

Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Ziirich 

Londra, 13 nov. 1883 

Dragă Bern.stein, 
Alăturat scrisoarea pentru V. Zasulici 148) .  
ln privinţq lui Quarok 149) mi-ai luat o rpiatră de pe inimă. 

I-am scris că dumneata ai făcut primul oferta şi vei traduce 
„Misere etc." 150) 81. în felul acesta am scăpat de el. Broşura 
lui este o nerozie 151) . Marx mi-ar suci gîtuJ. noaptea dacă aş 
accepta să fie tradus de acest adulator zelos al Hohenzollerni
lor, de acest adept conservator al socialismului de stat. 

Noi însă trebuie să facem ceva ca lumea. Nu va fi o muncă 
de rutină, lucrarea nu este deloc uşoară. Deocamdată ai putea 
-sa-mi trimiţi manuscrisul, să zicem al primei coli, ceea ce ne-ar 
permite să ne înţelegem în privinţa întregului modus operandi. 

Broşura 152) lui Plehanov nu mi-a fost trimisă, doar "Ma
nifestul" şi "Capital şi muncă salariată" 153). Aflu de aici că 
totul a apărut şi în ediţie germană ; de ce n-au binevoit să-mi 
trimită mie şi moştenitorilor lui Marx cîte un exemplar ? 

148) Vezi volumul de faţa, p. 69-71 .  - Nota rcd. 
149) Vezi volumul de faţă, p. 69. - Nota red. 
UO) Vezi volumul de faţă, p. 71-72. - Nota red. 
151) Joc de cuvinte : Quark - nerozie. - Nota red. 
15t) G. V. Plehanov. „Socialismul şi lupta politică". - Nota red. 
iii) K. Marx. "Muncă salariată si oaipi.tal". - Nota red. 
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Din noua ediţie (germană) a „Manifestului" 154) n-am pri
mit niciodată vreun exemplar. Nici din ediţia a treia a „Dezvol
tării" 153). Ce s-a întîmplat cu „Marca" 82, pusă la punct anume 
pentru o ediţie separată, despre asta nu ştiu absolut nimic. 
Asemenea lucruri ţi se pot întîmpla, desigur, nwnai cu nem
ţii „de treabă". 

Din fotografiile mele există numai cele de tipul pe care-l 
ai tu ; nu cred că omul (din Brighton) face copii de serie Ia 
preţ mic, dar am să încerc. După cum vezi, eu nu port pică 
agenţiei voastre 156), dar aceasta la rîndul ei ar putea să fie 
ceva mai puţin susceptibilă la o glumă proastă, de vreme ce 
îşi permite să le publice în fiecare număr pe jumătate de 
coloană.  

Cu „droit â. la paresse", fii  foarte atent 83. Chiar şi  fran
'Cezilor li s-a părut pe alocuri prea tare, iar Malon şi Br[ousse] 
l-au exploatat serios împotriva lui L[afargue] . Ai grijă să nu 
le oferi în momentul de faţă „tînguitorilor" 84 vreun pretext 
ieftin ; în privinţa asta amicul B[ebel] este destul de german. 
Asta-mi aminteşte de „Poemul c . . .  ".  Dacă autorul a comis toate 
isprăvile eroice prezentate în el, atunci poate să le şi cînte. 
De altfel eu vorbesc d espre organe sexuale şi nu mă pot lansa 
într--0 discuţie cu oameni pentru care şi şezutul face parte 
din ele. 

Amicului Lavrov i-a venit, fireşte, greu să semneze că 
acum el şi ruşii lui „au rupt--0 definitiv cu tradiţiile lor anar
histe" 85. Nu că ar pune mare preţ pe ele, dar era totuşi ceva 
specific „rusesc". Altminteri este un om foarte de treabă, însă 
cu „tineretul lui rus" este ca o găină care a clocit ouă de 
raţă şi priveşte apoi cu groază cum răţoii  intră în oribila apă. 
Asta i s-a întîmplat pînă acum de n ori. 

Venirea lui Kautsky mă va bucura foarte mult ; sper să 
fiu atunci d in nou pe picioare. 

Publicat pentru prima oară în : 
"Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I, 1924 

Al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

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

1s&) F. Engcls. ,.Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". 
- Nota red. 

156) a publicaţiei „Sozialdemokrat". - Nota red. 
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Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 30 nov, 83 

Dragă bătrîne, 

M-a bucurat nespus să primesc din nou rîndw·i scrise de 
mîna ta. N-am putut afla de nicăieri amănunte despre cum e> 
mai duci şi mă bucur să r�tiu acum că cel puţin într-o oarecare 
măsură te-ai mai pus pe picioare. 

Şi eu zac la pat de mai bine de o lună„ tratîndu-mă de <> 
boală uşoară în sine, dar foarte supărătoare şi plicticoasă ; de 
aceea nu pot să scriu decît foarte pe scurt, fiindu-mi interzisă 
orice poziţie în afara celei orizontale. Foarte cmind însă voi 
fi, probabil, din nou pe picioare şi atunci am să pot să reiau 
lucrul, care s-a cam adunat. 

De îndată ce mă voi apuca din nou să pun în {.•rdine hîr
tiile lui Marx, mă voi strădui să le găsesc pe cele care te 
interesează 

86
; deocamdată însă totul este în cea mai mare

<lezordine, pentru că de toate trebuie să mă ocup personal. 
Doamna Lafargue locuieşte de peste un an la Pnris, iar sora 
ei cea mică 157) şi-a mobilat prin apropiere vreo două camere 
- prin apropiere, adică la o jumătate de oră de aici - şi cum 
trebuie să decid singur în privinţa importanţei sau lipsei de 
importanţă a nenumăratelor hîrtii etc.„ este de înţeles că ea„ 
cu numeroasele ei activităţi literare, Iasă în seama mea ordo,.... 
narea. 

Sper şi eu că te voi mai întîlni pe undeva, bătrîne tovarăş. 
de arme, şi cine ştie dacă nu se va întîmpla din nou ca atunci„ 
la Durlach şi Vohrenbach în focul luptei 87. Ar fi prea frumos. 
Şi apoi şarlatania actuală nu poate s ă  mai dureze, afară doar 
dacă nu cumva domnul Bismarck va provoca printr-un război 
general, la care aspiră în mod evident, o nouă stagnare şi °' 
perturbare momentană a dezvoltării revoluţionare. 

Vei primi prin poştă un mandat de cinci lire sterline. 

1&1) Eleanor Marx. - Nota red. 
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Acum însă trebuie să stau din nou la orizontală . Rămîi cu 
bine, bătrîne, pune-te din nou pe picioare şi scrie-i din cînd 
in cînd bătrînului şi credinciosului tău, 

Publicat pentru prima oară în : 
'.F. Engel5. „Verges5ene Briefe 
<Briefe Friedrich Engels' 
.an Johann Philipp Becker)�. 
Beruin, 1920 

4 1  

F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

[Londra, 1 decembrie 1883 J 

Dragă Kautsky, 
Ce ţi s-a întîmplat de nu te mai arăţi nici pe la Tussy, 

nici pe la mine ? 

Publicat pentru prima oara m : 
.,.Ans der Friihzeit de<; Marxismus. 
Enge-1s Briefwechsel mit Kautsky", 
Praga, 1935 

42 

Al d-tale, 

F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 13 dec. 1883 

Dragă Laura, 
Intenţionam să nu-ţi scriu înainte de a te putea înştiinţa 

�ă sînt din nou „pe picioare" şi gata să mă apuc de treabă. 
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Azi sînt opt săptămîni de cînd am căzut la pat pentru o bună 
(sau mai curînd rea) bucată de vreme, şi deşi mă simt cu mult 
mai bine şi nu stau în pat decît din prudenţă, ziua în care îmi 
voi putea folosi picioarele aşa cum trebuie este încă departe. 
Aceste nenorocite "extremităţi inferioare", ca să folosesc un 
limbaj elevat, sînt jalnic de atrofiate şi - ceea ce este la fel 
de rău - „în spatele" lor abia dacă se mai află ceva. Cel mai 
rău este însă că nu mă simt cu adevărat bine decît cînd stau 
întins pe spate, or scrisul în această poziţie incomodă se trans
formă rapid într-o tortură, aşa încît trebuie să-mi ierţi scriso
rile rare şi scurte. 

Articolul lui Paul din „Progress" 158) l-am citiat cu multă 
plăcere, nimereşte exact la ţintă şi nu numai la una. Să spe
răm că „Ble" 159) va apărea curînd după perioada de etren
nes 160) şi că va fi urmat în scurtă vrer.ne de romanul pe care 
abia aştept să-l văd. Paul în papucii lui Balzac, ar fi grozav t 
De altfel, de cînd stau în pat n-am prea citit nimic în afară 
de Balzac, şi teribilul bătrîn mi-a mers la inimă. Ai aici 
istoria Franţei între 1 8 1 5  şi 1 848, şi încă mult mai bine decît 
la toţi Vaulabelle, Capefigue, Louis Blanc şi tutti quanti. Şi 
ce curaj ! Ce dialectică revoluţionară în justiţia lui poetică. 

Dar vai, în1.Jotdeauna cădem din cîmpiile înflorite ale ro._ 
manescului înapoi pe sumbrul pat de suferinţă al realităţii.  
Crăciunul se anunţă trist ! In cel mai bun caz, mi se va per
mite să-l petrec la etaj cu recomandarea de a mă întoarce în 
dormitor, tocmai cînd va începe veselia mai mare ! Şi nimic
de tras la măsea, sau cel mult o linguriţă, ca medicament ! Ei 
bine, nu mai e nimic de făcut. 

Percy este acum asociat la „Garman & Rosher, Chartered 
Accountants", Walbrook House, E. C. Sper să prospere. Tatăl 
lui şi-a dezlegat în fine punga, doar pentru strictul necesar şi 
l-a instalat, chiar dacă a făcut-o afişînd cea mai acră mutră şi 
în cel mai dezagreabil mod posibil. 

Tussy are din nou nevralgie ; ne va face o vizită diseară, 
dar abia mai tîrziu, după expedierea acestei scrisori. Familia 
Juta (el, ea şi Willa) a sosit aici săptămîna trecută, aşa că 
Tussy va avea din plin de lucru. 

Ediţia a III-a a „Capitalului" este în întregime tipărită şi 
va apărea în curînd ; de îndată ce vom primi exemplarele 
pentru noi, îţi vom trimite unul. 

158) P. Lafargue. "Socialism and Darwinism". - Nota red. 151) P. Lafargue. „Le Ble en Amerique". - Nota red. 190) - daruri de Anul Nou. - Nota trad. 
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Pumps şi Percy au fost săptămîna trecută la Manchester ; 
spun că Jollymeier n-ci.r fi încă pe deplin restabilit. Cînd vom 
fi din nou cu toţii pe picioare, vom continua neapărat chefurilP 
din vara trecută, şi tu va trebui să-l iei cu tine pe Paul, asta 
dacă nu va face prostia să se lase din nou băgat la răcoare. 
Pină atunci , mille saluts lui, ca şi ţie. 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în : F. Engels, 
P. et L. Lafarque. „Correspondance", 
vol. I, Paris, 19:J6 

43 

Cu afecţiune al tău, 
F. Engels 

Originalul in limba engleză 
Tradu<> din limba engleza 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

[Londra, 22 decembrie 1883] 

Dacă mai ai  „Labour St[andard]", te rog să-l trimiţi de 
îndată lui Lafargue ; el a prelucrat nota lui Shipton în „Cri 
du P [euple]" şi se caută origiwi l ul, deoarece cazul a provocat 
scandal b8. Eu voi putea avea un exemplar nou de abia luni 
sau chiar joi (şi poate că nici atund). 

De sîmbătă 161) sînt din nou pe picioare, dar încă foarte 
nesigur. 

Lui von d('r Mark i-aţi servit-o bine. Măgarul îşi închi
puie că trebuie să avem în vedere ceea ce el înţelege prin 
„stat" ! 1 05  Exact la fel cum Rodbertus îi reproşează lui M[arx] 

că prin noţiunea de capital el îşi reprezintă capitalul real nu 
„noţiunea de capital" rodbertusiană 89. Ceva specific n emţesc. 

Kautsky s-a întors ? 

Publicat pentru prima oara rn : 
..,Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol . I, 1924 

m) 15 decembrie. - Nota red. 

Te salut, al d-tale 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 
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4-1 

Engels către Eduard Bern::>tein 

la Zi.irich 

Londra, 1 ian. 84-

Dragă Bernstein, 
în primul rînd, la mulţi ani, dumitale, lui Kautsky şi în

tregii agenţii 1). 
In al doilea rînd, te rog să-mi trimiţi „Soz[ial]dem[okrat]" 

de săptămîna trecută. Trebuia să sosească sîmbătă, 29 dec., dar 
pînă astăzi încă nu l-am primit. 

De 2 săptămîni sînt din nou pe picioare şi mă simt din 
ce în ce mai bine ; sper ca în 8 zile să pot lucra din nou. Se 
şi impune al naibii. 

Sper că nu te-ai supărat prea tare, pentru că am făcut 
multe schimbări în manuscrisul dumitale 81. Aşa cum i-am şi 
spus lui Kautsky, noi nu putem imita stilul lui M[arx], dar 
trebuie să adoptăm un stil care să nu fie total diferit de cel 
al lui M[arx]. Dacă ai să ţii puţin seama de acest lucru, vom 
face o treabă de care nu ne va fi ruşine. 

Nota despre sclavajul din America 90 va fi făcută, ca şi 
multe altele. Multe le voi putea rezuma în cuvîntul introduc
tiv 2). Cît adevăr era în pasajul despre sclavaj se vede şi azi : 
în statele cultivatoare de bumbac producţia capitalistă bate 
pasul pe loc deoarece nu dispune de culi, chinezi sau indien�� 
adică de sclavi deghizaţi în muncitori liberi, în timp ce în 
Cuba, insulele Mauritius şi Reunion etc. ea prosperă - şi asta 
numai pentru că acolo există culi. 

In ce priveşte întrebarea dumitale anterioară despre pa
sajul din „Războiul civil din Franţa", citat în prefaţa la „Mani
fest" 3) vei fi probabil de acord cu răspunsul dat în original 

1) - a publicaţiei „Sozialdemokrat" . - Nota red. 
2) „Prefaţa la prima ediţie germana a lucrării lui Karl Marx «Mi

zeria filozofiei„". - Nota red. 
s) K. Marx şi F. Engels. Prefaţă la ediţia germană din 18î2 a „Ma

nifestului Partidului Comunist " � Nota red. 
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("Războiul civil",  p. 19 şi urm.) 91. Îţi trimit un exemplar, în 
€Ventualitatea că nu-l ai acolo. Este vorba pur şi simplu de 
menţiunea că proletariatul victorios trebuie să transforme ve
chea putere de stat birocratică, administrativ-centralizată, 
înainte de a o putea folosi pentru scopurile lui ; toţi republi
canii burghezi din 1848, cît timp erau în opoziţie, atacau 
această maşină, dar de îndată ce au venit la putere, au pre
luat-o fără modificări şi au folosit-o, în parte împotriva reac
ţiunii, dar într-o măsură mult mai mare împotriva proletaria
tului. Elogierea, în „Războiul civil", a tendinţelor inconştiente 
ale Comunei ca planuri mai mult  sau mai puţin conştiente, a 
fost în acele împrejurări justificată şi chiar necesară. Ruşii au 
procedat foarte bine cînd, traducînd „Manifestul" au anexat 
acest pasaj din „Războiul civil".  Dacă atunci agenţia n-ar fi 
fost atît de grăbită, s-ar fi putut face şi asta şi încă multe 
.altele 92. 

Apropos, vorbeai odată de trecutul dubios al lui Guesde, 
sau aşa ceva. Nu ştiu absolut nimic despre asta. Sînt convins 
că aici nu sînt decît mîrşăvii de-ale lui Malon, dar aş dori să 
mă ajuţi să fac lumină în povestea asta. 

Iţi voi trimite zilele astea o liră sterlină de la Schorlemmer 
pentru abonamentul său. Restul pentru nevoile partidului ; as
tăzi e prea tîrziu pentru expedierea unui mandat poştal . 

în sfîrşit, în Rusia începe din nou. Povestea cu sania ţa
rului este foarte suspectă 93, în schimb cea cu Sudeikin este 
cît se poate de clară 9!!. Ar fi grozav să-i trimitem lui Alexandru 
o telegramă în care să-i urăm „sărbători fericite". 

Tussy Marx ţi-a trimis „To-Day" şi ultimele numere din 
1,Progress" ? Dacă nu, am s-o fac eu. Aceste publicaţii se află 
cu totul înafara mişcării trade-unioniste, în mîna unei com
panii foarte pestriţe . Bax este băiat de treabă, dar cam necopt, 
Aveling - bun, dar are p!·ea puţin timp ca să se familiarizeze 
cu economia de care este complet străin, Joynes este un tip 
nesigur (a fost profesor la „academia", marele colegiu din Etan, 
a călătorit împreună cu Henry George în Irlanda, a fost închis 
împreună cu el, şi-a pierdut postul şi acum încearcă să se 
aranjeze undeva), iar Hyndman - un înfigăreţ şef de partid 
în partibus infidelium 4), care este în căutarea unui partid şi 
pînă una-alta este general fără armată, de altfel foarte inteh
_gent. Cel mai bine este să sprijini iniţiativele fără a te iden-

4) - textual : în ţara necredincioşilor - adaos la titulatura episco
pilor catolîci, care erau numiţi în funcţii pur nominale de episcopi in 
tările păgîne. - Nota trad. 
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tifica cu persoanele. In orice caz, apariţia lui „ To-Day" 5i fap
tul că „Progress" a devenit o publicaţie socialistă tocmai în 
acest moment, cînd sărăcimea East-End-ului din Londra î ncepe 
să ridice glasul, au o mare semnificaţie. La aceasta se adaugă 
în întreaga ţară o supraproducţie stagnantă care acum va duce, 
după cit se pare, la criză. lm prejurările sînt favorabile, dar 
viitorul va arăta dacă oamenii care conduc mişcarea sint la 
nivelul cerut de aceste împrejurări. E greu de crezut că '?i de 
data aceasta se va pierde, ca apa în nisip, cum s-au pierdut 
atîtea alte elanuri în trecut. 

Dar acum basta. O scrisoare atit de lungă n-am mai scris 
de trei luni. Salutări cordiale din partea lui Schorl[emmer] şi 
a mea tuturor prietenilor. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv K. Marksa i F. Enghelsa", 
vol. I, 1924 

4 5  

A l  d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Zlirich 

Londra, 9 ian. 1884 

Dragă Kautsky, 
(De ce ne-am mai plictisi reciproc cu „domnule" ?).  Ştirea 

despre tabloul cu încoronarea este foarte caracteristică şi a 
s tîrnit un mare haz ; s-au luat totuşi măsuri ca ea să nu devină 
publică înainte de vreme, adică înainte ca tabloul să fie livrat 
�i achitat 94. Nu ştie nimeni în afară de Schor[emmer], Lenchen 
şi Tussy. 

Multe mulţumiri pentru adresa lui Ft[ankel] .  
Lucrarea lui Deville 5 )  este, î n  ceea ce priveşte chestiunile 

pur teoretice, cel mai bun rezumat apărut pînă acum. El a 
înţeles corect totul, dar avea flagrante neglijenţe de exprimare, 
pe care le-am corectat în manuscris. Partea descriptivă este 

5) G. Deville. „«Le Capital» de Karl Marx". - Nota real. 
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însă lucrată mult prea superficial aşa încît pentru cei care nu 
cunosc originalul ea este total neinteligibilă. Apoi, tocmai ceea 
ce într-o expunere populară facilitează mult înţelegerea, şi 
anume apariţia istorică a manufacturilor �i a marii industrii ca 
perioade istorice succesive prea au fost împinse în planul doi. 
(Nu se menţionează nici măcar faptul că „Legislaţia fabricilor" 
nu a existat în Franţa ci în Anglia ! ) .  ln fine, el face un rezu
mat al întregului conţinut, inclusiv al problemelor pe care 
M[arx] a trebuit să le trateze dat fiind caracterul exhaustiv 
al discursului său ştiinţific, dar care nu sînt nec€6are pentru 
înţelegerea teoriei plusvalorii şi a implicaţiilor ei (şi doar acesta 
este scopul unui rezumat de largă acoesLbilitate). De exemplu 
cantitatea de bani aflată în circulaţie etc. 

De asemenea, el reproduce ad litteram frazele rezumative 
ale lui M[arx], dar prezintă incomplet premisele acestora. Ca 
u rmare, adesea ele sînt denaturate, aşa încît, parcurgîndu-le 
am fost nu odată pe punctul de a contesta fraze ale lui M[arx], 
care în original, fiind legate de expunerea anterioară, sînt clare 
şi preeise, dar care la D[eville] au o semnificaţie absolut ge
nerală, şi, deci, inexactă. ln privinţa asta nu puteam schimba 
nimic dccîl dind peste cap tot manuscrisul. 

Referitor la traducerea de către d-ta a acestei lucrări 95, 
relaţiile mele cu Meissner mă obligă să mă situez pe o poziţie 
absolut neutră. De îndată ce mă vei anunţa că te-ai hotărît 
să te apuci de treabă, am de gînd ca, după ce voi fi vorbit cu 
Tucs:v, care împărtăşeşte întru totul punctul meu de vedere, să 
întreprind următoarele : îi voi scrie lui Meissner că cineva in
tenţionează să traducă în germană lucrarea lui D[eville] (pe 
care i--0 voi trimite lui Meissner) ; că nu văd aici nimic care 
nr putea prejudicia vînzarea „Capitalului", - mai cmind i-ar 
servi ; că eu nici nu mă pot opune ; dacă însă el nu este de
acord, să-mi comunice, iar eu la rîndul meu voi transmite mai 
departe. 

Abstract vorbind, adică făcînd abstracţie de Meissner, o 
expunere de largă accesibilitate, nouă şi succintă (ca volum de
două ori mai puţin decît este la Deville) a teoriei plusvalorii 
este foarte necesară, iar lucrarea lui D[eville] este, în partea 
ei teoretică, mult mai bună decît altele. Trebuie să se elimine � 
1) redarea fidelă a capitolelor şi subcapitolelor din „Capitalul"' 
şi 2) tot ce nu este necesar pentru înţelegerea teoriei plusva
lorii. Aceasta presupune de la bun început reelaborarea părţii 
descriptive, scurtarea ei considerabilă. Acest lucru va risipi 
temerile lui Meissner, mai ales dacă titlul va fi schimbat, de 
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pildă : „Munca neplătită �i transformarea ei în capital", sau 
.aşa ceva. 

In cel mai rău caz lucrarea ar putea fi tipărită la Dietz, 
:şi editată în Elveţia, cum s-a făcut cu „Femeia" lui Bebel 91'. 

Reflectează, aşadar, la această chestiune şi scrie-mi din nou. 
Alăturat îţi trimit două fotografii 6), pentru dumneata şi 

pentru Motteler. 
Povestea cu numărul lipsă din „Soz[ialdemokrat]" s-a lă

murit între timp 97 - este cel mai mare succes din cîte a ob
ţinut social-democraţia pînă acum, acela de a reuşi să facă 
anul de 53 de săptămîni - o adevărată minune ! Numai de ar 
tlura, atunci am trăi toţi cu 20/o mai mult. 

Cele mai caide salutări lui Bernstein şi dumitale de la 

F. E. al d-tale 

Voiam să trimit şi un mandat poştal de 1 1. st. din partea 
lui Schorl[emmer], dar am întîrziat, am s-o fac în cel mai scurt 
iimp. Cînd expiră abonamentul meu şi ai lui Tussy ? Pînă 
-alaltăieri nici ea nu primise „S[ ozialdemokrat]", oare să se fi 
uitat ? Te rog, ai grijă să se verifice. 

Publicat pentru prima oară în : 
"Arhiv Mark'>a i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1932 

4 6  

Originalul î n  l i mba g 'rmană 
Tradu<> din limba germana 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 14 ian. 84 

Dragă Laura, 
Alăturat îţi trimit un cec de 15 I.st. cu care sper că pro

prietarul va fi potolit. Aici domneşte aceeaşi lipsă de noutăţi 
de care te plîngi şi tu ; bătiina Nim şi cu mine stăm mai mult 
singmi în casă, lucru care cel puţin pe mine nu mă deran-

8) ale lui Engels. - Nota red. 
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jează căci sînt încă destul de slăbit şi mă restabilesc treptat. 
Percy este foarte ocupat la noua lui întreprindere şi în ultima 
vreme a fost mai mult bolnav : reumatism, erizipel la nas şi. 
pe deasupra, un catar al stomacului. Ieri au trecut pe aici 
Tussy şi Aveling. „Ieri" îmi aminteşte de „To-Day" 7) care bă
nuiesc că ţi-a parvenit. O societate extrem de pestriţă B) ; 
despre cei mai mulţi Heine ar fi spus : „Dar nor şi mai negru 
fost-a ideea ce în suflet purtat-aţi" 9) . Este totuşi un început� 
�i cu timpul se vor mai asorta 10). 

Primeşti „Sozialdemokrat" ? Dacă nu, comunică-mi. Ar 
trebui să existe un schimb de publicaţii între Zi.irich şi Paris� 
pe care ai putea să-l organizezi ; s-ar preîntîmpina astfel gre
şelile şi neînţelegerile care în ultimul timp au fost frecvente. 
Kautsky ar vrea să traducă „Capitalul" lui Deville 95 ; s-a tri
mis un exemplar la Zi.irich ? Dacă nu, ai te ro(! grijă de asta 
(adresa : redacţia „Soz[ial]dem[okrat]", Volksbuchhandlung,. 
Hottingen-Zilrich, Elveţia). Dacă această traducere se va face„ 
va trebui trimis un exemplar şi lui Meissner pentru a evita 
orice neplăceri. Te voi înştiinţa de îndată ce totul se va fL 
aranjat. 

Iţi mai trimit 5 fotografii ale Maurului şi 4 de ale mele_ 
Din cele ale Maurului îţi pot trimite cîte vrei, mari sau micL 

Exemplele lui Paul cu privire la victoriosul „gout" 11) ger
man sînt în cea mai mare parte vechi de cînd lumea 98. Faptul 
că gravures pour enfants 12) (Bilderbogen 13)) germane sînt în 
general bune este uşor de explicat. De peste 50 de ani ele se 
fac mai ales la Dilsseldorf, Milnchen etc. iar autorii lor sînt 
artişti tineri şi adesea talentaţi, care se ocupă de aceste tre
buri pentru a mai cîştiga ceva bani. !mi amintesc însă că 
atunci cînd, cu 40 de ani în urmă, aceste ilustraţii franţuzeşti 
au apărut în Germania - multe aparţin.,..Ju lui Adam, pictm
de soldaţi şi cai - erau muli mai atractive =?i mai expr·esive
decît cele germane. Dacă pictorii francezi nu au continuat, este
pentru că nu aveau debuşeu. - In materie de jucării, supe-

7) Revista „To-Day" („Azi").  - Nota red. 
8) Vezi volumul de faţă, p. 78-80. - Nota red. 
9) In manuscris în germană : Viel dunklere Wolke war die Idee. 

die ihr im Herzen getragen. - Nota red. 
10) Vezi volumul de faţă, p. 87. - Nota red. 11 ) - "gust". - Nota trad. 
12) - ilustraţiile pentru copii. - Nota trad. 
13) In manuscris în germană : Bilderbogen. 
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Tioritatea germană se explică : 1) prin ieftinătate şi o indus
trie casnică în care sînt salarii de mizerie recent foarte bine> 
prezentată de Dr. Emanuel Sax în „Die Hausindustrie in Thi.i
ringen" 14) �i 2) prin faptul că sînt create de ţărani ; orăşenii 
n-ar fi fost niciodată în stare să creeze ceva pentru copii, mai 
ales cei francezi care îi urăsc chiar şi pe propriii lor copii .  In 

•Ce priveşte m0bila, chiar Paul găseşte o explicaţie : politica 
financiară stupidă a guvernului francez. - Cu florile [arti
ficiale] se întîmplă la fel : diviziunea muncii şi salarii mici : 
cine poate concura, sub aspectul ieftinătăţii, cu East End din 
Londra sau cu Germania ? În general, gustul burghez devine 
.atît de lipsit de gust încît chiar şi germani i  pot aspira să-l 
satisfacă. Şi dacă o ramură a industriei decade într-atît încîi 
se călăuzeşte după deviza „ieftin şi prost", atunci putem fi si
guri că ge1manii se vor impune în cadrul ei îndepărtînd orice 
•concurenţă prin înfometarea propriilor muncitori . Cum astăzi 
.aceasta este, în general, o regulă în toate ramurile, devine clar 
<le ce mărfurile germane sînt prezente în toate ramurile şi 
pe toate pieţele. 

I-am trimis lui Lavrov „Standard" de joia trecută, care 
·conţine relatarea unei convorbiri a corespondentului ziarului 
cu un şef al poliţiei din Petersburg şi în care Lf avrov] este 

.acuzat de toate - povestea a fost, desigur, montată prin fi
listini - dar atît de prosteşte, încît scopul urmărit se vede 

-clar din fiecare cuvînt 99. 
Jollymeier a plecat de aici lunea trecută 15) ; se simte mult 

mai bine, dar încă nu e pe deplin restabilit. Sam Moore n-a 
venit deloc, a făcut un catar acut al stomacului ; acum lu
-crează la curtea de justiţie a Lordului Canccl.ar, la Manchester 
şi Liverpool. lntr-adevăr, pentru un începător, se descurcă 
foarte bine în problem ele juridice. 

Azi dimineaţă am primit o scrisoare de la Meyer 16), care 
mă anunţă că nu va putea fi aici înainte de martie şi îmi cere 

•nici mai mult nici mai puţin decît toate materialele mele despre 
istoria socialismului german pînă în 1 852 ! Am, desigur, eu 
însumi nevoie de ele pentru biografia Maurului, aşa că este de 
la sine înţeles că-l voi refuza. 

14) - „Industria casnică în Turingia". - Nota trad. 
13) 7 ianuarie. - Nota red. 
11) Rudolph Hermann MeYer. - Nota red. 
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Nim îţi trimite ţie şi lui Paul cele mai calde salutări, iar 
eu, ca să folosesc formula sacramentală a filistinului britanic 
„join her" 17). 

Cu sinceră afecţiune 

Publicat pPntru prima oara m 
l imba originalului in : F. Engel<;, 
P. et L. Lafarpue. „CorrespondancP'", 
vol. I, Paris, 1 956 

47 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în li mba engleză 
Tradu'> din l i mba engleză 

Engels către August Bebel 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Londra, 18 ian. 84 

Dragă Bebel, 
în sfîrşit sînt din nou în stare să mă aşez, cel puţin pen

tru cîteva ore, la masa de scris, aşa încît pot să :!'ac faţă obli
gaţiilor legate de corespondenţă. Povestea n-a fost nici serioasă, 
nici dureroasă, dar al dracului de lungă şi sîcîitoare, şi va tre
bui încă multă vreme să fiu prudent. 

în legătură cu d-ra I[ssleib] ţi-am scris f'U creionul încă 
pc cînd mai stăteam în pat, o scrisoare pe care, probabil, ai 
primit-o. Cum n-am mai primit nimic, bănuiesc că s-a renun
ţat. I-am dictat lui Kautsky, care tocmai �e afla aici, o scrisoare 
pentru Liebkn[echt] pe care sper că acesta a primit-o şi ţi-a 
arătat-o, aşa cum îl rugasem. Cred că ţi-ai dat seama că nu-mi 
fac nici un fel de iluzii cu privire la povestea americană 18) şi 
nici n-am fost înclinat să-ţi prezint chestiunea ca ceva absolut 
necesar. Rămîn însă la părerea mea : dacă vreţi ca acţiunea să 
reuşească, trebuie să plecaţi voi doi şi nu altcineva. In privinţa 
posibilităţii de a pleca, nu pot să mă .amestec, tu trebuie să 
stii mai bine. Un lucru este cert : nici o sumă de bani ameri
�ani n-ar putea repara prejudiciul care va fi inevitabil în ca
zul cînd cei trimişi ar coborî din nou poziţia partidului la un 
nivel vulgar-democratic, filistin-cumsecade, aşa cum au făcut 
Fr{itzsche] şi V[iereck] 30. Or, împotriva acestui lucru prezenţa 
ta ar fi, desigur, cea mai bună garanţie. 

17) - „mă alătur" ei. - Nota trad. 
18) Vezi volumul de fată, p. 18-19. - Nota red. 
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M-au bucurat mult veştile bune pe care mi le-ai dat des
pre succesele mişcării lc-0. Intr-adevăr, guvernul nu putea să 

.găsească un mijloc mai bun pentru a menţine şi amplifica miş
-carea, decît acela de a-i implica pretutindeni pe oamenii noştri 
în această luptă locală cu poliţia, mai ales cînd poliţia este 
formată din indivizi atît de ordinari oa în Germania, căci ti
nerii noştri le plătesc cu aceeaşi monedă şi apoi pornesc la atac 
împotriva duşmanului. Dacă la aceasta se adaugă diverse in
strucţiuni de sus, de natură să provoace confuzie chiar în rin
tlurile poliţiei, aşa cum s-a întîmplat recent la Berlin, acest 
lucru ne serveşte şi mai mult. 

Dacă s-ar repeta încercarea de a se repune pe tapet „Drep
tul la muncă" 101, aş scrie ceva despre acest subiect în „S [ozial
demokrat] ". Am discutat chestiunea cu K [autsky] 19) ; grozav 
aş vrea ca G[ eiser] şi compania mai întîi să se angajeze cît de 
cît, să se manifeste prin ceva palpabil, care să-i facă vulne
rabili, dar K[autsky] crede că nu o vor face. Aceşti studenţi 
rataţi, vînzători etc. sînt o pacoste pentru mişcare. Ştiu mai 
puţin decît nimic şi tocmai de aceea pur şi simplu nu vor să 
înveţe nimic ; aşa-zisul lor socialism nu este decît o expresie 
filistină. 

Nu ştiu dacă veţi scăpa de paragrafele cu starea de ase
diu 45 ; se va invoca întotdeauna pretextul că numai aşa poate 
fi protejată persoana bătrinului Wilhelm, şi cu asta toată adu
:nătura de filistini este redusă la tăcere. 

Multe mulţumiri pentru cartea ta „Fenieia" 96• Am citit-o 
icu mare interes, are multe lucruri foarte bune. Deosebit de clar 
:şi de frumos este ceea ce spui despre dezvoltarea industriei în 
Germania. In ultima vreme am studiat şi eu această problemă 
�i dacă aş avea timp aş scrie ceva în ,,S [ozialdemokrat]". Este 
'Ciudat că filistinii n u  văd că mult deplînsa „plagă a vagabon
dajului" este produsul cel mai firesc al progresului marii in
dustrii în condiţiile existente în Germania pentru agricultură 
şi meşteşuguri şi că dezvoltarea acestei mari industrii în Ger
mania - care în genere se situează pe ultimul loc - poate 
surveni numai sub presiunea continuă a unei situaţii econo
mice proaste. Nemţii nu pot rezista concurenţei decît menţi
nînd salariile la un nivel scăzut, de înfometare şi exploatînd 

i:ot mai intens industria casnică aflată în spatele industriei de 
_fabrică. Transformarea atelierelor meşteşugăreşti în industrie 

19) Vezi volumul de faţă, p. 60-62. - Nota red. 
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casnică şi transformarea treptată a industriei casnice - în mă
sura în care acest lucru este rentabil - în industrie de fabrică 
şi de maşini - iată care este procesul de dezvoltare în Ger
mania. O industrie cu adevărat mare avem pînă acum doar 
în siderurgie, în industria textilă continuă să predomine răz-. 
boiul de ţesut manual - graţie salariilor de mizerie şi faptul 
că ţesătorii au grădini de cartofi. 

Şi în Anglia industria a căpătat un alt caracter. Ciclul de 
10 ani pare a fi fost perturbat de cînd concurenţa americană 
şi germană, de la 1870 încoace, a pus capăt monopolului en
glez pe piaţa mondială. Din 1 868, în ramurile de bază s-a 
instalat depresiunea, în condiţii cînd producţia creştf' într-un 
ritm lent ; acum se pare că în America şi aici, în Anglia, se 
profilează o nouă criză care însă aici nu a fost precedată de 
o perioadă de prosperitate. Acesta este secretul subitei - chiai· 
dacă a fost pregătită timp de trei ani - totuşi subitei resu
recţii a mişcării socialiste în Anglia . Muncitorii organizaţi -
Trade-Unions - se ţin deocamdată departe de ea ; mişcarea 
ia amploare în rîndurile elementelor „cultivate" provenite din 
burghezie, care caută să stabilească legături cu masele şi 
uneori chiar reuşesc. Aceste elemente sînt foarte eterogene •. 
din punct de vedre moral şi intelectual, şi va mai trece mult 
pînă cînd se vor omogeniza şi pînă cînd situaţia se va clarifica. 
Este însă puţin probabil că se va ajunge din nou la starea de · 
inerţie. Henry George cu naţionalizarea pămîntului va juca un 
rol meteoric 102, deoarece acest punct are aici o semnificaţie 
tradiţională şi, în acelaşi timp, reală, dată fiind colosala pro
prietate funciară. 1n perspectivă însă, primul stat industrial 
al lumii nu se poate limita la atît. In plus, George este un · 
burghez autentic şi planul său de a acoperi toate cheltuielile 
bugetare din renta funciară, este o reluare a planului şcolii 
ricardiene, este deci pur burghez. 

Dacă vrei să studiezi un model de socialism de stat, îţi 
recomand Java. Aici guvernul olandez a organizat întreaga 
producţie în stil pur socialist, pe baza vechilor comunităţi co
muniste săteşti, şi a luat atît de frumos în mînă vînzarea tu
turor produselor, încît în afară de cca 100 milioane mărci re
prezentînd salariile pentru funcţionari şi armată mai rămîn 
anual circa 70 milioane venit net pentru achitarea dobînzilor 
nefericiţilor creditori ai statului olandez 20).  Faţă de acestea„ 
Bismarck este pur şi simplu un copil ! 

20) Vezi volumul de faţă, p. 106. - Nota red. 
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Oricum, anul acesta în Rusia va fi o constituţie şi atunci 
.ar putea să înceapă ceva. 

Publicat pentru prima oară în 
.,,Arhiv Mark'ia i Enghelsa�, 
vol. I (VI), 19:.!2 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
TradUs din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Londra, 23 ian. 84 

Dragă Bebel, 
In scrisoarea mea de sîmbătă 21) am uitat să-ţi spun ca nici 

tu nici Liebk[necht] să nu comandaţi vreun exemplar din edi
ţia a 3-a a „Capitalului", deoarece o să vă trimitem cîte unul 
de îndată ce vom primi cîreva exemplare. Un al treilea exem
plar va fi trimis arhivei partidului 103 la Ziirich. 

In legătură cu traducerea „Femeii" cred că ţi-a scris 
'Tussy 104. Pentru tine mă îndoiesc că s-ar putea stoarce ceva· ; 
totuşi se poate încerca - cel mult 3 pence = 0,25 M per exem
plar vîndut ; aşa s2 obişnuieşte aici. Cartea s-ar putea vinde 
aici numai cu 2 a 22) 2,50 mărci, cred eu, din care cel puţin 300;0 
va reveni librarilor. Editorii care se ocupă de cărţi de acest 
fel sînt încă foarte puţini şi pauvres 23). Nici noi nu vom ob
ţine, probabil, cu ediţia engleză a „Capitalului", decît vreo 
200 f. în mînă din care va trebui să plătim şi traducătorul aşa 
-că nu contăm decît pe jumătate din sumă ; altfel nu se va 
putea face nimic. 

Calde salutări lui Liebk[necht] şi ţie de la 
al tău, 

F. E. 

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

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

!1) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
22) - pînă la. - Nota trad. 
13J - iăraci. - Nota trad. 
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Engels către Charles Fitzgerald 

la Londra 

(ciornă) 

89 

[Londra, între 26 şi 28 ianuarie 1884] 

Vă trimit alătur<lt un mandat poştal în valoare de 10 şi
lingi şi 10 pence pentru abonamentul meu anual la „Justice" . 

Sînt, nu numai în viitorul apropiat, ci pentru o bună pe
rioadă de timp, atît de ocupat, încît ar fi o nesăbuinţă din 
partea mea să vă promit colaborări la revista dumneavoastră. 
în ultimele şase luni am fost cu totul inapt de muncă iar acum 
îmi refac treptat forţele, de care am nevoie pentru a m ă  achita 
.de sarcina cea mai argentă : pregătirea pentiu tipar a ma
nuscriselor lăsate de defunctul meu prieten Marx. Acestei sar
cini trebuie să-i consac1u tot timpul meu. Am promis un ar
ticol pentru „To-Day11, dar asta a fost în zile mai bune, mă 
tem că şi ei vor avea de aşteptat. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol . XXVII, ed. rusă, 1935 

5 0  

Originalul în limb.a engleză 
Tradus d in  limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 28 ian. 1884 

Dragă Bernstein, 
Cred că ai primit scrisoarea mea de pe data de 1 ,  şi 

Kaut.sky pe cea din 9 24). In privinţa acesteia din urmă, în care 
i....am trimis şi fotografiile cerute 25), am unele îndoieli din cauza 
numărului casei (38 ?) 

24) Vezi volumul de faţă, p. 78 şi p. 80-82. - Nota red. 
") ale lui Engels - Nota red. 
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Acum, iată despre ce este vorba : 

Din moştenirea lui M[arx] diverse lucruri ar putea intra
în arhiva partidului 103 ; tocmai sortez cărţile etc. şi mă bucur 
că stnt din nou în stare să fac această treabă. Printre acestea 
există multe care aici sînt de prisos, fiind în dublu exemplar„ 
dar care ar fi foarte utile bibliotecii redacţionale a organului 
partidului 26) . în primul rînd dicţionare : 1 .  marele dicţionar 
francez-german Mozin-Peschier, 5 volume in-quarto, ale căror 
coperţi sînt foarte degradate, 2. vechiul dicţionar italian Jage
mann, şi acesta foarte bun ; 3. spaniol, olandez, danez, poat� 
şi altele. încă nu ştiu exact dacă Tussy nu va voi să păstreze 
vreunul ; dacă nu, să le trimit la Ziirich odată cu restul ? în 
afară de acestea ar mai fi şi altele pe care vi le-aş putea 
oferi dacă aş şti că sînteţi de acord. 

Acum despre „Justice". Această publicaţie a fost lansată 
de către Hyndman, fără o suficientă pregătire financiară şi 
fără nici una literară. „To-Day " putea fi menţinut şi în 6-12: 
luni s-ar fi putut pregăti terenul pentm un săptămînal. Aşa 
însă ambele trebuie să-şi reducă forţele. Dar H [yndman] nu 
poate să aştepte şi probabil că are să se ardă din nou. Mi s-a. 
solicitat colaborarea, dar am refuzat invocînd lipsa de timp. 
La „To-Day" se poate colabora fără rezerve, dar la un săp
tămînal care apare ca organ al partidului nu poţi face acest 
lucru înainte de a şti ce şi cum. Primele două numere arată„ 
prin totala lor sărăcie de idei, că oamenii şi-au epuizat posi
bilităţile şi că aşteaptă totul de la colaboratori. Pe scurt, este 
un eşec şi numai nişte împrejurări favorabile neprevăzute ar 
putea să-l pună pe picioare. 

In eventualitatea că domnul v[on] d[er] Mark sau altcineva 
ar mai vorbi despre „concesiile" făcute de noi 105 anarhişti
lor, reproduc următoarele pasaje care dovedesc că noi am pro
clamat dispariţia statutului înainte ca anarhiştii înşişi să fi 
existat : „Misere de la Philosophie", p. 177 : 

„La classe laborieuse substituera, dans son developpement,. 
ă l'ancienne societe civile une association, qui excluera Ies cla
sses et leur antagonisme, et il n'y aura plus de pouvoir poli
tique proprement dit, puisque le pouvoir politique est precise-

H) „Sozialdemokrat". - Nota red. 
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ment le resume officiel de l'antagonisme dans la societe 
civile" 27). 

„Manifestul", sfîrşitul capitolului II : 
„Cind, în cursul dezvoltării, vor fi dispărut deosebirile de 

.clasă . . .  atunci puterea publică işi va pierde caracterul ei poli
tic. ln sensul propriu al cuvîntului, puterea politică este pute
rea 01 ganizaiă a unei clase pentru asu pri rea alteia 106. 

Ultimul număr din „S[ozialdemokrat]" 28) a fost foarte bun. 
Antrenant şi plin de conţinut. De altfel, acest din urmă lucru 
nu depinde întotdeauna de redacţie. Adapt:area pe care ai fă
cut-o după Laf[argue] este admirabilă, completările gennane 
m-au amuzat copios 83. 

Salutări lui K[autsky]. 

Publicat pentru prima oară în 
.,,Arh1v K. Marksa i F. Enghelsa'" 
voi. I, 1924 

5 1  

Al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba iermană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ludwik Krzywicki 10:

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

(Ciornă) 

Stimate tovarăşe, 

122, Regent's Park Road, 
N. W. London, 28 ianuarie 1884 

Răspund la amabila dumneavoastră scrisoare din 23 luna 
aceasta. Nu putem saluta decît cu bucurie apariţia unei tra
duceri poloneze a „Capitalului" lui Karl Marx şi sîntem dis
puşi să contribuim pe măsura posibilităţilor la înlăturarea pie
dicilor ce ar putea sta în calea publicării acestei ediţii .  

27) - „Clasa mu:icitoare va înlocui, în cursul dezvoltării ei, vechea 
societate burgheză cu o asociaţie care exclude clasele şi antagonismul 
dintre ele, iar putere politică propriu-zisă nu va mai exista, pentru 
că puterea politică este tocmai expresia oficială a antagonismului ciintre 
clase în societatea burgheză". 108 - Nota trad. 28) din 24 ianuarie - Nota red. 
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Prin aceasta, noi, în calitate de executori testamentari pen
tru partea literară, vă dăm consimţămîntul pentru edi tarea 
acestei traduceri şi vă urăm succes deplin . 

Publicat pPntru prima oară in : Originalul in limba germană. 
K. Marx şi F. EngPl5, Opere, 
vol. XXVII, ed . rusă, 1935 

52 

Tradu5 din limba germană 

Engels către Pioir Lavrovici Lavrov 

la Paris 

Dragă Lavrov, 

122, Regent's Park Road, N. W. London. 
28 ianuarie 1884-

Acum vreo trei săptămîni ţi-am trimis un număr din 
„Standard" în care este un articol care ar putea să te intere
seze ; sper că l-ai primit 29). 

M-am apucat - sănătatea în sfîrşit îmi permite - să fac 
ordine în cărţile etc. rămase de la Marx. Printre ele se află 
acea întreagă bibliotecă rusă pe care el şi-a făcut-o datorită 
lui D[anielson] şi care conţine materiale foarte importante 
despre actuala situaţie socială din Rusia ; există aici aproape
tot ce a apărut. La vîrsta mea, şi ţinînd seama de faptul că 
am de lucru pînă peste cap, îmi este imposibil să încep a 
novo 30) studiile aprofundate asupra Rusiei de la care moartea 
l-a întrerupt, din nefericire, pe prietenul nostru. în consecinţă. 
m-am gîndit, şi Tussy împărtăşeşte părerea mea, că datoria
noastră este să-ţi punem la dispoziţie aceste cărţi. Dumneata„ 
ca reprezentant recunoscut al emigraţiei revoluţionare ruse şi 
ca vechi prieten al defunctului, ai cu siguranţă, mai mult decît 
oricare altul, dreptul la o colecţie de cărţi care s-a înfiripat 
graţie devotamentului prietenilor dumitale şi ai noştri din 
Rusia, fie pentru dwnneata personal, fie pentru a constitui nu
cleul unei biblioteci a emigraţiei revoluţionare ruse. Dacă eşti 
de acord, aş putea să ţi le trimit în cursul lunii februarie, pe
adresa dumitale sau pe oricare altă adresă indicată de dum-

29) Vezi volumul de faţă, p. 83-84. - Nota red. 
30) - din nou. - Nota trad. 
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neata. N-am să reţin decît cărţile clin care M[arx] a făcut ex
trase, şi cîteva alte cărţi de care s-ar putea să am nevoie pen
tru volumul II al „Capitalului" 2 ;  reţinînd aceste cărţi nu vor 
rămîne mai mult de vreo sută de volume. 

In ceea ce priveşte al doilea volum, încep în sfîrşit, să mă 
lămuresc. Pentru cartea a doua, "circulaţia capitalului, avem, 
pentru părţile cele mai importante, adică începutul şi sfîrşitul, 
o versiune din 1 875 şi după această dată. Aici nu trebuie decît 
adăugate citate conform indicaţiilor existente. Pentru partea 
<lin mijloc, avem nu mai puţin de 4 variante anterioare anu
lui 1 870 ; aceasta este singura dificultate. Cartea a treia, pro
cesul de ansamblu al producţiei capitaliste, există în două ver
siuni anterioare anului 1869 ; din perioada mai rPcentă există 
doar cîteva note şi un caiet întreg de ecuaţii cu calculul dife
riţilor factori care duc la transformarea ratei plusvalorii în rata 
profitului 108. Dar extrasele din cărţi, referitoare atît la Ru
sia 34 cit şi la Statele Unite, conţin o mulţime de material şi 
de observaţii cu privire la renta funciară ; altele se referă la 
capitalul bănesc, la credit, la banii de hîrtie ca mijloc de cre
dit ş .a .m.d.  Incă nu ştiu cum voi putea să le folosesc pentru 
-cartea a treia ; poate că va fi mai bine să le pun pe toate 
1ntr-un volum separat, ceea ce voi face cu siguranţă dacă in
tegrarea lor în „Capitalul" va fi prea dificilă. Ceea ce mă 
preocupă cel mai mult <>StP ca 1ucrarPa să apară cît mai repede, 
-şi, moi ales, ca ceea ce public să fie cu adevărat opera lui Marx. 

Aşteptăm, de la o zi al alta, exemplarele din ediţia a treia 
a volumului I ; de îndată ce le vom primi, îţi vom trimite unul. 

Traducerile ruseşti făcute la Geneva - „Manifestul" -

-ş.a. 82 m-au bucutat foarte mult. 
Tocmai am primit o scrisoare de la doi polonezi, Krzywicki 

-şi Sosnowski, care ne roagă să ne dăm acordul pentru tradu
cerea poloneză a „Capitalului" - fireşte, l-am dat 31). S[osnow
ski] se află la Paris ; întîmplător îi cunoşti pe aceşti cetăţeni ? 

Publirat pentru prima oară în 
K. Marx ş i  F. Engels. Opere, 
val. XXVII, ed. rusă, 1 935, 

Cu prietenie al d-tale, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

:t1) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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53 

Engels către Karl Kautsky 

la Zi.irich 
Londra, 4 febr. 84. 

Dragă Kautsky, 
înainte de închiderea poştei, îţi scriu în grabă cîteva 

lindwi. 
Te rog să-mi spui cum vrei să-l traduci pe Deville 32) in

tegral, cu toate capitoiele, sau prescurtat cum am propus 
eu ? 33). De îndată ce voi şti, voi putea să-l întreb pe M[eis
�ner] ; trebuie însă să-i spun ceva precis. Un exemplar pentru 
M[eissner] a fost comandat la Paris ; pînă soseşte ar putea veni 
şi răspunsul dumitale. 

Voi redacta cu plăcere partea teoretică, deşi nu conside1-
că este necesar. N-are însă nici un rost să redactez �i parteai 
descriptivă ; cu siguranţă că ai să eviţi greşelile lui Deville. 
Greseala lui fundamentală constă în aceea că el tratează ca 
abs�lute o serie de teze care la M[arx] sînt valabile numai în 
anumite condiţii (pe care D[ evillc] le omite) şi care de aceeai 
par false. 

Despre toate celelalt:e - într-una din aceste zile. 

Publicat pentru prima oara în : 
,,Arhiv Marksa i Enghel�a", 
vol. I (VI), 1932 

54 

Al d-tale, 
F. E-

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

Londra, 5 febr. 84 
Dragă Bernstein, 
De un lucru poţi fi sigur : nu-mi doresc un traducător mai. 

bun decît dumneata 81. în prima coală, în dorinţa de a reda 
32) G. Deville. „«Le Capital„ de Karl Marx". - Nota red. 
3�) Vez: volumul de faţă, p. 81-82. - Nota red. 
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.corect �i exact sensul, ai cam neglijat stilul - voila tout :1 1 ) .  
La aceasta se adaugă faptul că am dorit să redau stilul specific 
lui Marx, cu care dumneata nu eşti obişnuit ; aşa se explică 
numeroasele modificări. 

Dacă după ee vei reda sensul în germană, vei reciti ma
nuscrisul, urmărind cursivitatea frazei şi, totodată, vei ţine 
seama de faptul că, pe cit posibil, trebuie evitată fraza şcolă
rească, greoaie, cu care am fost îndopaţi noi toţi şi 1n care 
verbul p1 opoziţiei secundare se pune întotdeauna la sfîrşi t, vei 
avea puţine dificultăţi şi te vei descurca şi singur. 

Cel mai bine este să-mi trimiţi manuscrisul în tranşe, 
fiecare tranşă reprezentînd de ± 35) un întreg, 1 , 11;2 sau 2 coli. 
In felul acesta pot să fac imediat observaţiile. Aş fi bucuros 
să văd şi corectura ; pe pagină tipărită multe lucruri apar 
.altfel. 

Te rog să-mi trimiţi articolul despre Pr[oudhon] din ve
chiul „S[ocial]-D[emokrat]" 109 ; l-am scăpat din vedere ; poate 
că va trebui introdus integral în prefaţă. Desigur, ai să-l pri
meşti înapoi. 

în privinţa lui v[on] d[er] M[ark] şi a lui „Volkszeitung" 
împărtăşesc întrutotul părerea dumitale. La moartea lui M[arx], 
Schewitsch a falsificat telegrama mea către Sorge şi a publi
cat-o ca şi cum ar fi fost trimisă la „V.Z.". Am protestat 36). El 
a justificat falsul prin minciuna că primul cuvînt ar fi fost ili
zibil - dar l-a tipărit corect ! iar pe celălalt 1 a considerat „ne
cesar în interesul ziarului" ! In plus, protestul meu ar fi fost 
�unilateral". Desigur, nu „unilateral" ci mai curînd multila
teral a fost modul în care aceşti domni au folosit moartea lui 
M[arx] pentru a-şi face reclamă şi pentru a proclama semiali
anţa lor cu l\Iost. Dar Sch[ewitsch] este ultimul aristocrat rus 
socialbt, iar aceştia trebuie întotdeauna „să-i întreacă pe toţi" 
-şi sînt obişnuiţi să folosească lumea întreagă ca mijloc pentru 
.a-şi < tinge scopurile. Articolul despre toleranţă a fost pur şi 
simplu stupid. Ruşii s-au ciomăgit con amore 37) între ei, iar 
irlandezii la fel 1 10. 

Nu ştiu dacă primeşti „Travailleur" etc., eu primesc din 
cind în cînd unele numere aşa că ţi le trimit. Îţi trimit şi 2 nu
mere din „Soz[ial]dem[okrat]" cu însemnări ale lui Marx, care 
probabil, te interesează. 

34) - asta-i tot. - Nota trad. 
3r) - mai mult sau mai puţin. - Nota trad. 
u) Vezi volumul de faţă, p. 15-16. - Nota red. 
37) - cu plăcere. - Nota trad. 
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Lira sterlină de la Sch[orlemmer] o opresc aici, aşadar, te 
rog s-o treci în contul meu ; lui Sch[orlemmer] îi :faci în schimb 
abonamentul anual (ce rămîne este pentru fondul electoral), 
să anunţi acest lucru în „S[ozialdemokrat]" .  Te rog, de ase
menea, să treci în contul meu abonamentul meu şi al lui Tussy, 
în cazul în care Tussy nu va primi în schimb unul la „To-Day1'. 
Te rog ca pentru Tussy să-l trimiţi pe adresa : 

Miss Marx, 
32 Great Coram st. W. C. London. 
Nu ştiu ce să fac cu banii pentru monumentul lui Marx 38). 

Cîţi sînt în total ? Dacă vrei, voi scrie pentru numărul din 14 
martie un articol, dar să-mi spui aproximativ despre ce ca să 
fie pe profilul vostru. 

Meissner probabil că mai are nişte exemplare din „ 1 8  Bru
maiYe" 39) ; faptul că nu le popularizează se datorează, pe
semne, fricii .  Intrucit M[arx] i-a vîndut integral ediţia, nu 
putem face nimic. 

Dintre cărţi, Tussy a luat cele mai bune dicţionare - cel 
francez şi cel italian -, dar mai rămîn destule ; am păstrat 
pentru dumneata o piesă deosebit de frumoasă - exemplarul 
redacţional din „Neue Rhein[ische] Zeit[un]g". In cursul lunii 
ţi-l expediez. 

Nu ştiu nici o poezie, poate doar „Regele abur" 40) din 
cartea mea, „Situaţia clasei muncitoare <lin Anglia" 111. Acwn 
aici se caută originalul englez al acestei poezii, dar e de ne
găsit, ca şi originalul versiunii sîrbe a „Bocetului credincioa
sei soţii a lui Hasan Aga" al lui Goethe, însă acesta din urmă 
este măcar consemnat undeva. 

Ce n-ar da Bismarck ca să aibă „vienezi la Berlin", adică 
anarhişti ! O pură caricatură a ruşilor - dar evident cultivatit 
de poliţie ! 112. 

Publicat pPntru prima oara m 
„Arhiv K. Mark-.a i F. Enghelsa, 
voi. I, 1 924 

Al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba qermană 
Tradus din limba germană 

38) Vezi volumul de faţi"i, p. 23-2-1. - Nota red. 
39) K. Marx. „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte". 

Nota red. 
40) Edward P. Mead. „The Steam King". - Nota red. 
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Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

97 

Londra, 5 febr. 1884 

Dragă Lavrov, 
A<?adar, s-a făC'llt, îţi trimit cărţile 41). 
Ah - acest volum doi ! 2. Dacă ai şti, bătrîne prieten. 

ce mult mă îngrijorează ! Şi am mai pierdut şi şase luni din 
cauza afurisitei mele de boli. Iar înainte de jumătatea lui 
martie nici nu pot să mă apuc serios de el, deoarece trebuie 
să fac ordine în toate aceste cărţi, hîrtii, reviste etc. - treabă 
pe care n-o pot face decît cîteva ore pe zi căci mă oboseşte. 
Ingrijorarea este cu atît mai mare cu cît sînt singurul om în 
viaţă care poate desdfra acest scris şi aceste prescurtări de 
cuvinte şi de fraze. In ceea ce priveşte editarea în fascicole 
separate 113, acest lucru depinde în parte de editor şi de legile 
din Germania ; deocamdată cred că n-ar fi prea indicat pentru 
o asemenea carte. Cu colile de corectură voi încerca să proce
dez aşa cum vrea JJ[onaTttH] . Dar acum vreo două luni, Bepa 
3[acyJIRq] mi-a seri<; că i-aş putea încredinţa ei traducerea. 
I-am răspuns că JJ[onanrn] are prioritate şi că este prematur 
să discutăm 42), dar că putem discuta de pe acum posibilitatea 
editării traducerii în Rusia. Crezi că s-ar putea ? Volumul doi 
este pur ştiinţific, el tratează numai problema relaţiilor bur
gheze ; volumul trei însă va avea pasaje care mă tem că vor 
face imposibilă publicarea lui în Germania în condiţiile legii 
excepţionale 22. 

In privinţa editării operelor complete ale lui M[arxJ există 
aceeaşi dificultate, şi nu este decît una din multe altele care 
trebuie învinse. Am circa 60 de coli (a cite 16 pagini tipărite) 
din vechile manuscrise ale lui M[arx) şi ale me'ie din anii 
1 845-1848. D.in toate acestea nu se vor publica decît extrase, 
dar nu pot să mă apuc de aşa ceva decît după ce manuscrisul 
volumului doi al „Capitalului" va fi fost terminat. Aşadar, 
nu-mi rămîne nimic altceva de făcut <lecit să aştept. 

Articolul despre care vorbeşti şi pe care nu-'1 mai avem 
aici cuprinde vreo 3-5 coli de tipar 11 . E&te o prezentare cri-

41) Vezi volumul de faţă, p. 92-93. - Nota red. 
4!) Vezi volumul de faţă, p. 70-71. - Nota red. 
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tică a evoluţiei politice a Franţei în perioada 24 febr. 1848-
1 8 5 1  ; există un rezumat în „ 1 8  Brumar", totuşi articolul me
rită �ă fie tradus. Şi eu caut o colecţie completă din „RevuE' 
der N[euen ] Rh [einischen] Z[eitung]", din care n-am decît 2/5 . 

Deville mi-a trimis manuscrisul '13) pentru redactare. Fi
ind bolnav, m-am limitat la partea teoretică, unde n-am avut 
decît puţine lucruri de corectat. Partea descriptivă însă a fost 
făcută în prea mare grabă ; în primul rînd, pentru cei care nu 
cunosc originalul ea este în mare parte de neînţeles ; el dă 
.adesea concluziile lui M[arx], făcînd abstracţie de condiţiile 
din care decurg concluziile respective. Uneori se creează din 
.această cauză o impresie mai mult sau mai puţin falsă. I-am 
atras atenţia asupra acestui lucru, dar era prea grăbit să editeze 
1uuarea. 

Cu cea mai profundă prietenie, 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară în 
K. Marx şi F. Engel<;. Opere, 
l'OI. XXVII, ed. rll';ă, 1935 

Original ul în litnba franceză 
Tradus d in l imba germană 

56 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra, 5 febr. 84 

Dragă Laura, 
Ştiam că are să-si facă din nou apariţia 44). Am primit 

„,Travailleur". M-a amuzat copios faptul că Paul şi Guesde n:; 
.au „manque train" 45) .  Sper să am curînd veşti bune despre 
copii 46) ; Tussy este foarte îngrijorată în privinţa lor ; sper de 
asemenea că ţi-a trecut răceala. Nim a răcit' şi ea la fel de rău 
ca tine. Voiam ca aseară înainte de a se culca să bea o ceaşcă 
de whisky fierbinte, dar, aşa cum era de aşteptat, a refuzat. 
Pumps este jos ; a venit ieri cu Elsa, care este urîtă ca întot-

43) G. Deville. „„Capitalul„ lui K. Marx". - Nota red. 
44) Paul Lafargue. - Nota red. 
45) - „pierdut trenul". - Nota trnd. . 
�6) Jean-Laurcnt-Frederick, Edgar, Marcel şi Jenny Longuet. -

iNota red. 
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deauna (şi pe deasupra, stîngace) ; i-au întîlnit aici pe Tussy 
şi pe Aveling, care au trecut cu treburi.  Bradlaugh şi Mrs. 
Besant furioşi pe recenta „pasiune" londoneză pentru socia
lism, căci îşi văd ameninţate veniturile, au declanşat un atac 
sau două împotriva lui Tussy şi a lui Aveling. Bradlaugh răs
pîndeşte în dreapta şi în stînga insinuări enigmatice, cum că. 
Maurul ar fi predicat crima şi incendierea şi ar fi întreţinut 
legături secrete cu guvernele de pe continent - dar nimic" 
concret. Aş vrea să meargă mai departe ca apoi să fac uz d� 
armele mele 116. 

Nim şi cu mine ne ocupăm acum de cărţile din MaiLland 
Park 47). Printre ele sînt foarte multe care n-are rost să fie 
îngrămădite la mine sau la Tussy ; aici nici nu cred să fie loc
decît cel mult pentru jumătate din cîte sînt. 

Printre ele sînt multe cărţi franţuzeşti bune şi valoroase 
care, credem noi, pentru tine şi Paul ar fi mai utile decît pen
tru oricine altcineva, şi anume : 

Mably. Oeuvres complctes. 
Adam Smith în franceză (ediţie de lux, legată). 
Malthus idem . 
Guizot. Histoire de fa civilisation en France. 
Toate cărţile despre Revolu ţia Franceză (Loustallot 11>)� 

„Deux amis de la liberte" 49) etc. etc.). 
Dacă le vreţi, vi le trimitPm şi achităm transportul.  Nu 

pot să fac o listă completă. Dacă Paul doreşte vreo publicaţie 
americană oficială, sînt aici o mulţime - eu n-am nevoie decît 
de cîteva. Sînt şi nişte cărţi ale tale (vechi dramaturgi en
glezi ş.a.) pc care ţi le-aş putea trimite odată cu celelalte . 

Trebuie să te hotărăşti repede, deoarece timpul ne presează 
şi sîntem în mare încurcătură. Cărţile ruseşti i l e-am promis. 
lui Lavrov ; cred că lui i se cuvin în primul rînd, fiind cel 
mai apropiat prieten al lui Danielson de dincolo de hotarele 
Rusiei. O serie de dubluri etc. vrem să le trimitem la Zurich, 
unele pentru arhiva partidului 103, altele pentru bibliothe
que de redaction 50) .  Majoritatea Cărţilor albastre 117 le vom 

47) casa în care locuise Marx. - Nota red. 
48) „Revolutions de Paris". Nota rea. 
49) [Kervers<'au 5i Clavelin] „Histoirc de la revolution de rrance� - Nota red. 
50) - biblioteca redacţională. - Nota trad. 
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da lui Sam Moore pentru a le folosi la traducere 51), iar cîteva 
lucrări „populare" Asociaţiei muncitorilor de aici 118. 

In cazul în care tu sau Paul mai vreţi anumite cărţi co
municaţi-ne şi vă vom trimite tot ce nu va fi absolut necesar 
aici. 

Ieri am primit o scrisoare de la un oarecare Nonne, stu
dent la filologie 52), care acum cîiva timp a fost aici şi care 
locuieşte acum ld Paris, 56 Boul'd de Port Royal. Este un frun
taş al muncitorilor germani de la Paris care, îţi aminteşti, în 
urmă cu cîţiva ani s-au lăsat ademeniţi de vorbele dulci ale 
lui Malon şi au fost antrenaţi şi mai mult în această dir�ţie 
.de ni7te boroboaţe stupide făcute de „Citoyen". Acum, „Con
ferinţa internaţională" 78 a fă<;ut din ei anti-broussişti înfocaţi, 
dar rămîn în continuare sirîns legaţi de Adh. Leclere şi de 
.al său Cerde international 119. L-am rugat pe Paul de mai 
multe ori să stabilească contacte cu germanii din Paris. Nu 
reprezintă ei o valoare prea mare dar influenţeaza partidul 
german în ceea ce priveşte problemele pariziene. De cînd este 
în vigoare legea împotriva socialiştilor 22, aceste organizaţii din 
străinătate au căpătat, fireşte, din nou o influenţă care depă
şeşte cu mult meritele lor, dat fiind că sînt singurele legale. 
Pentru „Soz{ial]demokrat" va fi dificil ca în aprecierea dife
rendelor interne pariziene să se pronunţe direct împotriva lor. 
De- aceea merită să fie flataţi un pic, ceea ce nu va fi greu ; 
şi cum persoana respectivă este vecinul vostru, am considerat 
că cel mai bine este să-i trimit cartea mea de vizită „poli· 
introduire M. Nonne aupres de M. et Mme Lafargue 53)". Nu 
ştiu dacă de aici va ieşi ceva, dar sper că�mi veţi scuza liber
tatea pe care mi-am luat--0. 

Păcat că n-am putut să-l cunosc mai bine pe citoyen 54) Ro-
belet a venii, a fost văzut şi a dispărut din nou. 

Ne va face Paul plăcerea de a ne scrie citeva rînduri des
pre misterioasele lui aventuri în provincie ? 

Ce s-a întîmplat cu citoyenne Paule Mink ? Ultimele ştiri 
spuneau „qu'elle se multipliait dans la midi"55), şi, ceea ce prin 

61) Versiunea engleză a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
�z) In manuscris in germană : Kandidat der Philologie. - Nota red. 
53) - „pentru a-l prezenta pe dl. Nonne domnului şi doamnei La-

fargue". - Nota trad. 
54) - cetăţeanul. - Nota trad. 
5') - „că se reproducea în sud". - Nota trad. 
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urmare nu este de loc surprinzător, „qu'elle developpait son 
sujet" 56). Rezultatul ? 

Cu afecţiune, al tău 
F. Engels. 

Ai vrea, te rog, să-mi trimiţi cît mai emirul posibil încă 
un exemplar din „Capitalul" lui Deville ? Kautsky trebuie să-l 
traducă, dar este nevoie de acordul lui Meissner, pe care nu-l 
pot obţine dacă nu-i trimit originalul 57). 

Ce se aude cu noua ediţie din „Misere de la philosophie" ? 
Lumea mă tot întreabă de ea. S-a făcut ceva ? 120 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Carrespondance", vol. I, Paris, 1956 

57 

Originalul în limba engleză. 
Tradus din limba engleză. 

Engels către Heinrich N onne 

la Paris 121 

(Ciornă) 

Londra, intre 9-21 februarie 1 884' 

ln privinţa planului prezentat de dumneavoastră nu mă 
pot pronunţa definitiv atîta timp cît nu ştiu despre ce per
soane este vorba şi ce scop se urmăreşte. Deocamdată nu pot 
să spun decît atît : cu oameni care nu se situează integral pe 
poziţii revoluţionare-comuniste, aş putea forma, în anumite 
condiţii şi numai cînd aceşti oameni merită osteneala, o asocia
ţie, dar în nici un caz o alianţă. In afară de aceasta, sînt extrem 
de ocupat cu lucrări pe care trebuie neapărat să le fac, iar
corespondenţa mea internaţională este şi aşa destul de vastă. 
In orice caz, Clemenceau ar trebui să meargă mult mai departe 
înainte ca noi să putem să ne aliem cu el ; mă îndoiesc ca 
el, iminentul candidat la postul de ministru din partea extre
mei stîngi, să poată dori mai mult <lecit obişnuitele „bune-

68) - „că îşi dezvoltă subiectul". - Nota trad. 
57) Vezi volumul de faţă, p. 80-81. - Nota red. 
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relaţii"  cu noi. Astfel de relaţii bune se pot stabili cu socia
liştii de cele mai diferite nuanţe, cît timp nu intervin diver
genţe principiale sau tactice şi atunci simpatia devine anti-
patie. Aşadar, decideţi dumneavoastră înşivă ddcă sînt omul 
de care aveţi nevoie. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx, F. Engels. Opere, 
'1."0i. XXVII ,  ed. ruc;ă, 1935 

53 

Originalul în l i mba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Dragă bătrîne, 

122, RPgent's Park Road, 
N. W. Londra, 14 febr. 84 

1n privinţa sănătăţii mele, nu trebuie să-ţi faci griji ; po
vestea a fost lungă, dar total inofensivă şi acum este pe cale 
de dispariţie. 

Am transcris pentru Laura rîndurile tale cu urările de 
Anul Nou. 

De asemenea, ţi...am expediat din nou un mandat poştal 
de 5 lire, pentru ca tu, bătrîne, şi soţia ta să vă trataţi cît 
de cît. Sper că iarna relativ blindă şi anotimpul fmmos care 
:se apropie să vă pună pe amîndoi din nou pe picioare. 

Am găsit cîteva luciuri care provin de la tine, dar încă 
nu pot să spun dacă asta-i tot ; mai trebuie să văd un coş 
întreg de scrisori. De îndată ce am să fac ordine, îţi voi trimite 
tot ce voi găsi ss. 

In ce priveşte planul tău 122, trebuie ţinut seama, în primui 
rînd, de condiţiile existente acum în Germania. Am din cînd 
în cînd ştiri direct din Ge1,mania, şi, judecind după ele, arbi
trarul poliţiei este nelimitat, iar guvernul este hotărît să pună 
capăt oricărei agitaţii legale a partidului nostru, indiferent de 
titlul sau pretextul acestei agitaţii. Este suficient ca social
democraţii să vină cu ideea organizării unei întruniri şi aceasta 
este dizolvată, orice încercare de exprimare prin intermediul 
presei este !'€primată, iar din localităţi declarate sub stare de 
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asediu participanţii sînt expulzaţi. Experienţa ultimilor 6 ani 
ne-a convins pe deplin de acest lucru. 

Părerea mea este că în privinţa oportunităţii, momentu
lui şi obiectului unei noi agitaţii în mase nu putem decide noi, 
care ne aflăm în străinătate, ci numai cei care se află în Ger
mania şi trebuie să suporte opresiunea şi care ştiu cel mai 
bine ce este posibil şi ce nu. Aşa că, dacă te vei adresa lui 
Bebel sau lui Liebknecht şi ei vor discuta acolo această ches
tiune, atunci eu aş fi de părere ca ei să decidă dacă da sau nu, 
iar noi să ne supunem deciziei lor. 

De altfel, agitaţia în Germania n u  merge deloc rău, chiar 
dacă presa burgheză trece în genere sub tăcere acest fapt şi 
doar din cînd în cind scoate involuntar un suspin de groază, că 
partidul cîştigă tot mai mult teren în loc să-l piardă. Poliţia 
a deschis oamenilor noştri un excepţional cîmp de activitate 
- acela al luptei generale şi continue cu poliţia însăşi. Această• 
luptă are loc pretutindeni şi pe1manent, cu mare succes şi„ 
mai ales cu mult umor. Poliţia este înfrîntă, şi pe deasupra, 
acoperită de ridicol. Consider că, în condiţiile actuale, aceasta 
este lupta cea mai utilă. In primul rînd, ea întreţine la oa
menii noştri di spreţul faţă de duşman. In lupta împotriva 
noastră n ici că se puteau lansa forţe mai proaste decît poliţia. 
germană ; chiar acolo unde este puternică, ea suferă înfrîngeri 
morale, iar încrederea în victorie a oamenilor noştri creşte pt:>· 
zi ce trece. De îndată ce starea de tensiune se va atenua (şi 
aceasta se va întîmpla în ziua în care în Rusia va începe dan
sul) vom număra nu sute de mii, ci milioane. In rlndurile
aşa-zişilor conducători este mult putregai, dar eu am o mare 
innedere în masele norn;tre ; la ele lipsa tradiţiei revoluţionare 
este compensată tot mai mult de micul război cu poliţia. Şi 
poţi să spui ce vrei, dar eu încă n-am văzut un proletariat care 
să înveţe într-un timp atît de scurt să acţioneze în colectiv şi 
să păşească umăr la umăr. De aceea, chitir dacă la suprafaţă nu 
se vede nimic, cred că putem să aşteptăm liniştiţi momentul 
cînd se va suna adunarea. Vei vedea cum vor porni ! 

Cu salutări frăţeşti, bătrînul tău, 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels. „ Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Johann Philipp Becker)", Berlin, 1920 

F. Engel� 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 
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5 9  

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

Londra, 14 febr. 1884 

Dragă Lavrov, 
Am reţinut cele ce mi-ai spus în legătură cu traducerea 

rusă a volumului 2 al „Capitalului" 123 ; la timpul potrivit voi 
reveni la acest subiect. 

In ceea ce priveşte ediţia gennană, ştii doar că acolo 58) 
-sîntem expuşi celui mai desăvîrşit arbitrar şi că acolo se poate 
interzice orice. Marx nu s-a lăsat niciodată impresionat de le
gile în vigoare, a vorbit întotdeauna deschis, şi ar fi fost real
mente o minune ca volumul 2 să nu contină suficient material 
pentru a putea fi confiscat şi interzis în virtutea legii din 
1878 22. Dar trebuie mers la risc, şi, bineînţeles, nu voi ate-

nua nimic. 

Cînd r. no11aT1rn59) a fost aici 60), mi-a spus că N. D[anielson] 
ar vrea să-i înapoieze o carte cu titlul „ 

Tpy,n:&1 Kowni:cchi: .rr.mr 
H3CJTe.UOBaHiu xne6t oii: n pOMb1wneHHOc1 H B PocciH " 

69) . Ei bine, 
am găsit mai multe cărţi despre comerţul şi producţia de 
cereale. Cartea al cărei titlu seamănă cel mai mult cu cel 
amintit se numeşte : „

Tpy,nbI '.)KCne.n;IUJ.iH CHap51)1(-!� HOH HMcpaTop
CKMMI{ llOJihPh!Mlf 3 ,Ol{O.MH'!CCKMMII H pyc}( [vMH] reorpa<Pw1ec1rnMM 

-06mecTl aMH .r.i:nsr nccJie,uoaaHiH xJTeforoiî: ToproBJTJi n npoJv.bJUJJiePocnl 

n Poccin" 69), vol. 2, 1870.  

Oare despre această carte este vorba ? Dacă da, am s--0 
trimit în Moiî::Ka 59> 27,  St..  Petersburg de îndată ce voi primi 
confirmarea dumitale. 

18) ln Germania. - Nota red. 

11) In original cu caractere ruseşti. - Nota red. 

81) Vezi volumul de faţă, p. 64-65. - Nota red. 
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Sper să pot trimite cărţile dumitale 61) săptămlna viitoare ; 
am reţinut unele din ele ; dacă nu-mi vor trebui pentru vo
lwnul 2, ţi le voi trimite mai tîrziu. 

Publicat pentru prima oară în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

Cu profundă prietenie al d-tale, 
F. Engels 

6 0  

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kau t.:iky 

la Zilrich 

Londra, 16 febr. 84 

Dragă Kautsky, 
Azi tocmai am puţin timp, aşa că îţi răspund imediat. 
La Deville trebuie refăcută nu numai partea istorică, ci 

:şi cea descriptivă (ziua de muncă, cooperarea, manufactura, 
marea industrie etc.) cum te vei convinge parcurgmd două-trei 
.capitole. Deocamdată nu-i scriu nimic lui M[eissner] ; îi trimit 
doar cartea în franceză şi îl înştiinţez că se lucrează la refa
oeerea ei 95 şi că la timpul potrivit îi voi comunica detaliile. 

La Paris apare o nouă ediţie franceză din "Misere" 120. 
Scriu prefaţa 121 ; în prefaţa la ediţia germană G2) voi spulbera 
mitul lui Rodbertus. Acest mit a fost creat de R. Meyer 125 şi 
e>te atît de răspîndit în Germania, în Anglia şi chiar în Ame
rica, încît trebuie să i se pună capăt. Voi demonstra � l .  că 
în 1850 n-am avut ocazia de a învăţa ceva de la domnul 
R[odbertus] i 2 .  că nu-l cunoşteam deloc ; 3) că marile lui des
-coperiri erau locuri comune încă din 1848 ; 4. că panaceele lui 
socialiste specifice, au fost criticate în "Misere" <i3), înainte ca 
R[odbertus] să le fi descoperit. 

Vei vedea că-ţi mai rămîn destule de făcut; chestiunile 
<le mai sus însă le pot face numai eu, deoarece le-am trăit şi 
.deoarece sînt singurul în posesia căruia se află materialul co
respunzător din 1840-1850. 

Teoria rentei a lui Ri[odbertus] este o absurditate; primul 
manuscris al "Capitalului" din 1861-63 126 conţine o critică 

81) Vezi volumul de faţă, p. 92-93. - Nota red. 
81) F. Engels. .,Prefaţă la ediţia germană a lucrării lui K. Marx 

-Mizeria filozofiei„". - Nota red. 
13) K. Marx. „Mizeria filozofiei ". - Nota red. 
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detaliată, destul de ironică, a lui M[arx] la adresa ei, într-un 
capitol foarte amplu : „Teorii asupra plusvalorii", pe care pro
babil că-l voi publica la sfîrşitul volumului 2 sau ca volumul 3. 

. Pentru prefaţa mea am însă nevoie de R [odbertusj„ 
„Offener Brief an das Comite des Deutschen Arbeitervereins", 
Leipzig, 1863. Dacă mi-aţi putea-o procw·a. dumneata sau Ede, 
pentru cîteva zile, v-aş trimite-o înapoi de îndată ce aş faC'e
extrasele necesare. 

Articolul despre Proudhon din vechiul „Soc[ial ] Dem
[okrat]" 109 promis de Ede încă nu l-am primit ; poate că so
seşte astă-seară. Probabil că-l voi traduce pentru ediţia 
francee;ă. 

M-aş bucura nespus dacă Ede şi-ar face apariţia aici ; aş. 
putea chiar - în cantitate modestă - să-i fiu din nou tovarăs. 
de pahar. 

· 

Să revenim acum la penultima dumitale scrisoare. Dietz: 
vrea de mult „Situaţia clasei muncitoare" ; în principiu am fost 
de acord înainte de a mă fi clarificat cu vechiul editor. Wigand. 
Sînt 15 ani de cînd Liebkni[echt] promite să clarifice chestiunea 
prin Freytag (adică situaţia mea iuridică faţă de W[igand ] dar 
nici pînă azi nu sînt lămurit 64). ln oricce caz, Dietz are prio
ritate, şi, în cele d in urmă, voi face cele necesare pentru a mă: 
edifica asupra modului în care am dreptul să procedez. 

Ar fi bine ca cineva să-şi dea osteneala să explice socia
lismul de stat care este la modă în ultima vreme pe baza exem
plului Javei unde el a atins practic apogeul . Intregul material 
se găseşte în „Java, how to manage a colony", by J. W.B.  Money„ 
B arrister at Law, Londra 1861 ,  2 val. Aici se vede cum, pe baza 
vechiului comunism de obşte, olandezii au organizat producţia 
pe principii statale şi au asigurat oamenilor o existenţă, după 
părerea lor, foarte confortabilă. Rezultatul : poporul este men
ţinut în starea de înapoiere primitivă iar în visteria olandeză 
intră anual 70 milioane mărci (în prezent, p1'0babil, mai mult). 
Cazul este extrem de interesant şi se pot desprinde uşor învă
ţăminte practice. Intre altele, este o dovadă a faptului că în 
Java, ca şi în India şi Rusia, comunismul primitiv oferă azi 
terenul cel mai larg şi mai propice pentru exploatare şi despo
tism (atîta timp cit nu este răscolit de nici un element a l  
comunismului modern) ; e l  este î n  societatea modernă u n  ana
cronism la fel de revoltător (care sau va fi înlăturat, sau va 
degenera rapid) ca şi marca-obşte din vechile cantoane 127 � 

1�) Vezi volumul de faţă, p. 35-36. - N.ota red. 
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Despre starea primitivă a societăţii există o carte extrem 
de importantă, aşa cum este Darwin pentru biologie, o carte 
.descoperită, desigur, tot de Marx : Mol'gan „Ancient Society'\ 
1877. M[ arx] vorbea de ea, dar eu aveam pe atunci altele în 
-cap, iar el n-a mai amintit de ea ; faptul cu siguranţă nu l-a 
nemulţumit căci, aşa cum se vede din extrasele lui foarte 
detaliate voia s-o prezinte el însuşi germanilor. In domeniul 
său, el a descoperit, independent de Marx, concepţia materia
listă a�upra istoriei, iar postulatele la care a ajuns în privinţa 
societă ţii contemporane sînt de-a dreptul comuniste. Pentru 
prima ot.ră, ginta romană şi greacă sînt explicate pe deplin 
cu ajutorul organizării gentilice a sălbaticilor, în speţă a in
d ienilor americani, şi -as tfel preistoria este pusă pe o bază solidă. 
Dacă aş avea timp, aş face din acest material, folosind notele 
lui Marx, un articol pentru „S[ ozialdemokrat ]" sau „Neue Zeit", 
tlar nici vorbă nu poate fi de aşa ceva 128• Toată şarlatania 
lui Tylor, Lubbock şi Co. a fost definitiv anihilată - endoga
mia, exogamia şi alte asemenea prostii. Aici aceşti domni fac 
tot posibilul pentru a trece sub tăcere această carte care a fost 
tipărită în America ; am comandat-o acum 5 săptămîni şi încă 
n-am primit-o, deşi pe foaia de titlu figurează în calitate de 
roeditor şi o firmă londoneză ! 

Salutări călduroase. 

Publicat pentru prima onră în : 
..,Arhrv 1VIarksn l Enghelsa", 
val. I (VIJ, 1932 

6 1  

Al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra 16 febr. 1884 

Dragă Laura, 
Mîine e tluminică, iar luni trebuie să scotocim din nou în 

Maitland Park 65) ; aşa că dacă nu-ţi scriu azi, nu ştiu cit o 
să trebuiască să amîn.  Am golit în fine vechiul „depozit11 66) în 

15) Casa în cctre a locuit iMarx. - Nota red. 
'11) ln manuscris în limba zermană : „Speicher". - Nota red. 
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care am găsit o mulţime de lucruri care ar trebui păstrate, dar 
şi cam o jumătate de tonă de ziare vechi imposibil de sortat. 
Cred că săptărnîna viitoare putem începe să golim casa, iar în 
săptăm!na următoare să vindem ce rămîne cu cit s--0 putea. 
La un moment dat m-am temut că va trebui să mă întrerup 
din nou, dar din fericire îmi merge din zi în zi mai bine, pot 
acum să merg o jumătate de oră la fel de repede ca înainte şi 
dau gata la fiecare 24 de ore, cu ajutorul lui Nim, două sticle 
de bere Pilsen şi o cantitate corespunzătoare de Claret. 

Printre manuscrise există prima variantă a „Capitalului'� 
( 1861-1863) 126 ; aici am găsit cîteva sute de pagini : „Teorii 
asupra plusvalorii", care parţial au fost reluate în textul ver
siunilor ulterioare, dar mai este suficient material pentru ca 
volumul 2 să se transforme în volumele 2 si 3 .  

Bernstein urmează să-mi trimită un
' 

articol al  Maurulu� 
„Despre Proudhon", publicat în „Social-Demokrat" de la Ber
lin în 1865.  Este foarte probabil că va trebui tradus în în
tregime pentru ediţia franceză din „Misere" 120. 

Apropo, Bernstein va fi mîine la Lyon ; dacă tot a pornit, 
va veni probabil şi la Paris şi poate că-şi va prelungi călătoria: 
pînă la Londra. Dacă vine la Paris, determină-l, te rog, să vină 
şi aici ; sînt multe lucruri despre care aş vrea să-i vorbesc ; 
ştie că aici îl aşteaptă un pat şi chiar dacă n-are bani să nu-:;;i 
facă probleme, asta se rezolvă. 

Paul spune că nu e cazul să mă grăbesc cu prefaţa la 
„Misere" 124, dar eu nu cred, îi cunosc prea bine pe editorL 
Vreau să ştiu cînd îi trebuie lui Oriol ; deşi nu mă pot angaja 
s-o predau într-o anume zi sau săptămînă, trebuie totuşi să 
ştiu o dată aproximativă. Casa din Mailand Park trebuie să 
fie predată la 25 martie şi mai sînt de rezolvat o mulţime de 
probleme ; trebuie ca măcar pînă la un pund să-mi fac nişte 
planuri precise. 

Ceea ce Paul crede că ar fi un articol al Maurului despre 
„Ia propriete c'est le vol" 67) a lui Proudhon se află în „Sfînta. 
Familie" pe care o am 129. 

Nu pot împărtăşi entuziasmul lui Paul pentru „Justice'� 
de la Londra ; după părerea mea este o publicaţie îngrozitor 
de anostă. La ce te poţi aştepta de la nişte oameni care-şi 
propun să explice lumii probleme de care ei înşişi nu au habar ? 
Ei nu ştiu să abordeze nici măcar o problemă de actualitate. 
Hyndrnan combină frazeologia internaţionalistă cu aspiraţiile 

11) - proprietatea este furt. - Nota trad. 
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şovine, Joyess este un confuz ignorant (l-am văzut acum pai
sprezece zile), Morris cînd face ceva, face bine, dar este un 
om limitat, iar 5ărmanul Bax se încurcă într-o filozofie ger
mană destul de desuetă - toate astea ar merge pentru o 
publicaţie lunară unde ai timp să ţi pregăteşti materialul, 
dar pentru una săptămînală care abordează tot felul de 
questions d'actualite 68) ,e5te un lucru deplorabil. 

Oricum, aici noua mişcare socialistă „respectabilă" face 
progrese, este la modă, dar nu are ecou în rîndurile clasei 
muncitoare. Şi totuşi, de aceasta depinde totul. De aceea, prin 
editarea pripită a lui „Justice" s-a făcut o prostie. Asemenea 
articole nu vor avea niciodată efect asupra maselor. Contactul 
cu muncitorii timp de şase luni ar fi pregătit un cerc de cititori 
şi i-ar fi învăţat pe autori cum trebuie să scrie pentru ei. Dar 
la ce bun lamentările ? Les petits grands hommes veulent 
absolument faire leur petit bonhomme de chemin ! 69) .  

Sper că  micuţii se simt mai bine 70) .  Nim este foarte în
grijorată din cauza lor. Scrie-ne, te rog, cum le merge. 

Calde salutări de la Nim. 

Publicat pentru prima oara m : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondancc", t. I, Paris 1956 

62 

Cu afecţiune al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către John Darbyshire 
la Manchester 130 

[ciornă] 
[Londra, după 17 febr. 1884) 

Nu pot să fac absolut nimic în această problemă ; să 
transmit „Principiile" dumneavoastră la Dem[ocratic] Federa
tion 67, „J ustice" sau „ To-Day" ? 

Originalul ln limba engleză 
Tradus din limba germană 

68) - probleme de actualitate. - Nota trad. 
69) - Micii oameni mari vor cu tot dinadinsul să-şi urmeze micul 

lor drum. - Nota trad. 
7.11) Jean, Marcel, Edear şi Jenny Longuet. - Nota red. 
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Engels către Laura Lafarguc 

la Paris 

Londra, 21; febr. 1884 

Dragă Laura, 
Veştile d espre starea sănătăţii copiilor 71) m-au liniştit 

întrucîtva - cu excepţia celor despre sărmanul Wolf 72) care 
totuşi pare cel mai viguros dintre toţi şi care, sperăm că„ 
atunci cînd vom primi din nou veşti de la tine, va fi de
păşit starea critică. 

în privinţa modului de a proceda în cazul cînd se în.._ 
tîmplă ceva cu Longuet, vom vedea atunci ; n-are rost să 
facem acum „speculaţii" pe 1.ema asta - adică speculaţii în 
sens filozofic - în orice caz eu nu ştiu ce puteam face, în 
împrejurările actuale, cu un tată atît de grijuliu ca L[on
guet], dar dacă ai vreo idee, aş fi bucuros s-o aflu. 

Am aranjat cu Gittens în privinţa împachetării şi trimi
terii cărţilor şi a celorlalte lucruri pentru voi şi Lavrov 73)„ 
dar cum nu s-a prezentat nimeni în ultimele două zile, s-a 
dus Nim să-i ia la rost. 

Alăturat îţi trimit prefaţa la „Misere" scrisă de Maurul 
însuşi 74) ! Bernstein a găsit acest vechi articol şi eu l-am 
tradus imediat. Vă rog, pe tine şi pe Paul, să transpuneţi tra
ducerea mea într-o franceză rezonabilă şi s-o trimiteţi înapoi, 
odată cu originalul care aparţine „Arhivei partidului" 103 de 
la Zlirich. Vor mai trebui adăugate cîteva cuvinte. Ce voi· 
spune însă francezii d espre modul destul de ireverenţios în 
care vorbeşte Maurul despre ei ? Şi este oare oportun să lă
săm această apreciere adevărată şi nepărtinitoare cu riscul 
ca broussiştii să spună : voila le Prussien 75) ?  Oricum, eu n-aş. 
vrea să atenuez articolul, adaptîndu-1 la le golit parisien 76) ,  
dar trebuie să chibzuim. Nu poate fi negat faptul că acolOI 
bas-empire a existat timp de 1 8  ani .  

71) Jean, Marcel, Edgar ş i  Jenny Longuet. - Nota red. 
12) Edgar Longuet. - Nota red. 
73) Vezi volumul de faţă, p. 98-100. - Nota red. 
74) K. Marx. „Despre Proudhon".  - Nota red. 
75) - Acesta este prusianul. - Nota trad. 
76) - gustul parizian. - Nota trnd. 
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Bon dieu .al iui Paul ca şi introducerea la conferinţa 
lui 131 sînt fermecătoare. Expozeul este şi el foarte adecvat 
publicului aşa că succesul lui nu mă miră. Din cînd în cînd 
însă ar putea să dea şi .alte exemple din „Capitalul" , în afară 
de vechiul citat din Llebig despre statura recruţilor 77) ; şi să 
nu trateze 1. la concurrence şi 2. l'offre et la demande 78), 
care în fond este tot concurrence . Sînt atît de exigent tocmai 
pentru că văd că asta îi prinde bine şi că are în mod evident 
de cîştigat atunci cî.nd este pisat ; ultimele lui realizări atestă 
realmente un mare progr€s �i dacă ar acorda ceva mai multă 
atenţie anumitor puncte teoretice (în cea mai mare parte, mici 
.detalii) ar devemi o mare lumină a Parisului, a acestui ville 
Lumiere 79).. 

Acum trebuie să închei. Nim s-a întors şi trebuie să 
pregătim pachetele de cărţi pentru Rusia şi America, spre 
.a le putea expedia la timp. Ea spune că cei de la Gittens nu 
pot veni înainte de marţi sau miercuri. Îţi trimite sărutări, 
ca şi mime, iar lui Paul, une bonne poignee de main l\O). 

:Publicat pentru prima oară în : 
F. Engeh, P. et L. Lafargue . 
• ,Corre'>pondance-, t. I, Paris 1936 
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Cu afecţiune, al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Heinrich Nonne 

la Paris 

(Ciornă) 

!Londra, aprox. 26 februarie 1884] 

Ceea ce v-am saris d espre Mal.an sînt pur şi simplu 
'fapte, care mi-au fost dovedite şi care nu pot fi schimbate 
de urzelile pariziene. Malon a părăsit într-adevăr, odată cu 

11) Vezi K. Mar:r 5i  F. Enq, ls. Opere, vol. 2J, Editura politică, 
Bucureşti, 1966, p. 250. - Nota red. 

•e) - I .  concurenţea şi 2. cererea şi  oferta. - Nota trad. 
79) - orn5 Lumină. - Nota trad. 
so) - o caldă stringere de> mină. - Nota trad. 
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Bukunin ş1 unpreună ou alţi cinsprezece indivizi, congresul 
Ligii păcii şi au fondat Alianţa secretă 132. Am avut în mînă 
documentul din martie 1870 133. Toate minciunile pe care le-ar 
mai scorni acum M[alon] cu privire la Internaţională îmi 
sînt indiferente ; n-am de gînd să le acord atenţie. Faptul că 
este autodidact nu-i acordă în ochii mei dreptul să falsifice 
istoria. Dacă el este omul potrivit să joace printre francezi 
rolul de conducător, atunci compătimesc proletariatul francez. 

In ceea ce priveşte propaganda dumneavoastră pe tema 
legăturilor internaţionale : 81) 

l .  scopurile ei sînt nedefinite, aşa că realmente nu 
sint în stare să cheltuiesc timp pentru perspective aiît de 
vagi ; 

2. aproape toţi cei menţionaţi de dumneavoastră îmi sînt 
necunoscuţi (tocmai unica persoană pe care o cunosc mai 
îndeaproape nu este menţionată) . Or, nu poţi activa timp de 
40 de ani în mişcarea internaţională fără a avea pretutindeni 
prieteni vechi şi tovarăşi de care eşti legat politic ţ;i moral. 
Prin urmare, mai întîi ar trebui să mă informez la aceştia 
despre unii dintre oamenii dumneavoastră ţ;i despre relaţiile 
dintre unii şi ceilalţi. Nu pot face însă acest lucru fără a da 
în vileag proiectul dumneavoastră ; 

3 .  îmi este însă imposibil să accept o alianţă despre care 
nu ştiu de loc încontro şi către ce alte legături mel va conduce 
viitor. Se va constitui probabil un soi de comitet central la 
Paris, care va decide primirea de noi membri şi o serie de 
acţiuni, şi s-ar putea să mă aflu în aceeaşi organizaţie cu oa
meni împotriva cărora trebuie să lupt cu hotărîre, sau să fiu 
răspunzător de o acţiune pe care o dezaprob. In nici un caz 
nu mă pot pune într-o asemenea situaţie. 

Totuşi, acest lucru nu trebuie să vă reţină. In orice caz. 
mă voi bucura dacă veţi reuşi să faceţi ceva. Vă mulţumesc 
pentru încredere şi rămîn etc. 

Publicat pentru prima oară in 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rllliă, 1935 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

11) Vezi volumul de faţă, p. 100-101. - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky 

la Zilrich 

l l :t  

Londra, 3 martie lBBi-

Dragă Kaut.sky 
Bernstein Ede şi-a asumat răspunderea de a bea bruder

şaft cu mine, în numele tău şi pe socoteala ta. Imi permit să 
trec imediat la fapte, în speranţa că nu-l vei dezavua. 

De altfel, astă-seară pleacă la Paris, unde va rămîne
mîine, iar mîine seară va pleca, aşa că s-ar putea să ajungă 
la Zilrich odată cu această scrisoare. 

Alăturat - despre vînzarea Rusiei lui Bismarck pentru 
demersul acestuia din urmă pe lîngă Bleiohroder în vederea 
acordării unui nou împrumut Rusiei 134. Ferry şi Gladstone 
sînt cei dintîi traşi pe sfoară, dar dacă Bleichroder dă banii, 
s-ar putea să fie păcălit şi Bismarck şi, de îndată ce în Rusia 
va începe dansul, vor rămîne toţi cu buzele umflate . 

Al tău, 
F. Engels 

Publicat pentru prima gară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană.. 

vol. I (VI), 1932 

6 fl  

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

Dragă Lavrov, 
Vinerea trecută ţi-am expediat prin intermediul firmei 

Flageollet, Paris, 27 rue Paul Lelong, o ladă cu cărţile 82) pe 
oare le ştii. Transportul a fost achitat aici ; dacă ţi se va 
cere să-l plăteşti, să mă înştiinţezi imediat. In cazul în care 

82) Vezi volumul de faţă, p. 92-93. - Nota red. 
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lada nu va aj unge la destinaţie, reclamă, te rog, la adresa 
::indicată. 

Cărţile sînt expediate de aici prin Gittens & Cie. 

1 22, Regent's Park Road 
[London], 3 martie 84 

'Publicat pentru prima oară în : 
!K. Marx şi F. Engels. Opere, 
wol. XXVII, ed. rtJsă, 1935 

6 7  

Al d-tale cu prietenie, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Vera Ivanovna Zasulici U!J 

la Geneva 

Dragă cetăţeană 1 

122, Regent's Park Road, 
N. W. London, 6 maI'iie 1883 

Atît pentru mine cît şi pentru fiica lui Marx ziua în 
�are va apărea traducerea rusă a „Mizeriei filozofiei" va re
-prezenta un eveniment fericit. Se înţelege că am să vă pun 
la dispoziţie cu plăcere toate materialele ce v-ar putea fi 
utile. Iată ce intenţionez să fac. 

în afară de traducerea germană, în prezent se tipăreşte 
1a Paris o nouă ediţie franceză 120. Pentru ambele ediţii scriu 
·cîteva observaţii explicative al căror text vi-l voi trimite. 

Ca prefaţă se poate folosi un articol al lui Marx despre 
Proudhon, publicat în „Social-Demokrat" (1865), în care 
se spune aproape tot ce trebuie. Va fi tipărit în ambele 
ediţii noi, cea franceză şi cea germană. Nu există decît un 

-singur exemplar al acestui articol, care se află în arhiva de la 
Zurich a partidului nostru 103 ; dacă printre hîrtiile lui M[arx] 
"Sau ale mele nu voi găsi un al doilea (am să ştiu în cîteva săp
iămîni), atunci puteţi, fără nici o dificultate să obţineţi o copie 
prin Bernstein. 
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Pentru ediţia germană va trebui să fac o prefaţă specială, 
pentru a respinge afirmaţia absurdă a socialiştilor reacţionari 
că Marx l-ar fi plagiat în „Capitalul" pe Rodbertus 136 şi pentru 
a demonstra că, dimpotrivă, M[arx] îl criticase pe R[odber
tus] încă în „Mizeria" înainte ca acesta să fi scris „Sociale
Briefe" .  Părerea mea este că toate acestea nu prezintă interes 
pentru publicul rus, care încă nu este captat de pseudosocialiştii 
noştri. Dar asupra acestui lucru dumneavoastră veţi hotărî, 
materialul vă stă la dispoziţie în cazul cînd veţi voi să-I 
folosiţi.  

Cele ce mi-aţi comunicat în legătură cu interesul crescînd 
care există în Rusia pentru studierea lucrărilor de teorie a 
socialismului m-a bucurat nespus. Spiritul teoretic şi critic care 
a dispărut aproape complet din şcolile noastre _germane pare 
într-adevăr să-�i fi găsit refugiu în Rusia. Mă rugaţi să vă in
dic lucrări pentru traducere.  Dar aţi tradus, sau aţi promis să 
traduceţi, aproape toate lucrările lui Marx ; de asemenea, aţi 
tradus cele mai bune lucrări ale mele ; restul lucrărilor noastre 
germane sînt fie slabe din punct de vedere teoretic, fie tratea
ză probleme mai mult sau mai puţin specifice Germaniei. irr 
ultima vreme, francezii au editat lucruri foarte bune dar este
abia un început. Rezumatul „Capitalului", publicat de De
ville este, în partea lui teoretică, bun, în schimb partea 
descriptivă este cam expediată, aşa că pentru cei care nu cu
nosc originalul este aproape ininteligibil. in plus, toată lu
crarea este prea stufoasă pentru un rezumat. Cred totuşi că 
după ce va fi revăzută va ieşi ceva bun ; un rezumat al „Ca
pitalului" ar putea fi util într-o ţară în care este foarte di
ficil să-ţi procuri cartea ca atare. 

Vorbind despre situaţia din Rusia 83) , mă refeream, desi
gur, între altele şi la finanţe, dar nu numai la acestea. Pentru 
un guvern care este complet dezorientat, ca cel de la Peters
burg, şi pentru un ţar care este prizonier, ca sihastrul de la 
Gatcina 84), situaţia nu poate fi, în viitor, decît şi mai încor
dată 137. Nobilii şi ţăranii sînt ruinaţi şi unii şi alţii ; armata este 
lovită în sentimentele ei şovine şi indignată de faptul că 
AOJ .Daph 85) stă mereu ascuns ; este nevoie de un război în 
exterior ca supapă pentru „patimile rele" şi nemulţumirea 
generală, dar el nu poate fi declanşat din lipsă de bani şi din 

83) Vezi volumul de faţă, p. 70-71. - Nota red. 
84) Alexandru al Iii-lea. - Nota red. 
85) - suveranul. - Nota trad. 
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-cauza conjuncturii politice nefavorabile ; intelectualitatea na
ţională puternică arde de dorinţa de a zdrobi cătuşele care o 
ţintuiesc ; în plus lipsa totală de bani şi presiunile pe care 
.uesnerm 86) le fac asupra guvernului - părerea mea este că 
.situaţia se va înrăutăţi din lună în lună şi, dacă s-ar găsi 
un mare duce constituţional şi curajos, „societatea" rusă ar 
trebui să vadă într-o revoluţie de palat cea mai bună ieşire 
din acest impas. Oare Bismarck şi Bleichroder îi vor salva pe 
noii lor prieteni ? Mă îndoiesc, şi mă întreb mai curînd care 
din cei doi parteneri va fi tras pe sfoară de celălalt. 

Anexez un manuscris al lui Marx (copie), pe care îl puteţi 
folosi cum veţi găsi de cuviinţă. Nu ştiu în care publicaţie 

„,CnoBo" sau „Ore1:1ecTBCHttb1e 3anncKH " a găsit el articolul 
„K[arl] M [arx] în faţa judecăţii domnului Jukovski" 87) . După 

felul cum este redactat, răspunsul 88) pare a fi fost destinat 
publicării în Rusia ; nu l-a trimis însă niciodată la Petersburg, 
temîndu-se că va periclita, prin însuşi numele său, existenţa 
revistei care l-ar fi publicat . 

Al dv. devotat, 
F. Engel<; 

Traducerea broşurii mele 8
9) , făcută de dumneavoastră, mi 

-se pare excelentă. Ce frumoasă este l imba rusă ! Are toate 
.avantajele germanei minus îngrozitoarea duritate a acesteia. 

"Publicat pentru prima oară 
in culegerea : "Gruppa Osvobojdenie 
'truda", nr. 1 ,  1924 

80) - politicienii. - Nota trac!. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

87) N. K. Mihailovski : „Karl Marx pered sudom g. Iu. Jukovskogo'". 
- Nota red. 

88) K. Marx. Scrisoare catre redacţia revistei „Otecestvennîie Za
p.iski". - Nota red. 

89) F . .lfogels. "Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". 
- Nota red. 
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Engels către Friedrich .L\dolph Sorge 

la Hoboken 

111 

Londra, 7 martie 1884. 

Dragă Sorge, 
După ce toată toamna şi iarna am suferit de o boală cro

nică, nu prea gravă, dar foarte plicticoasă, şi după ce a tre
buit să stau în pat două luni, iată-mă din nou în stare să lu
crez sistematic şi să-mi achit datoriile în materie de corespon
denţă. Să sperăm că amintirea dureroasă a suferinţei cu mult 
mai grele prin care aţi trecut, tu şi soţia ta, se va mai ate
nua şi atunci treptat totul va intra din nou pe vechiul făgaş. 

Intrucît nu mă pot mişca prea uşor şi mă limitez la de
plasări pe distanţe mici şi nici nu prea am la cine să apelez, 
am îndeplinit puţin altfel sarcina pe care mi-ai încredinţat-o. 
Exemplarul tău din ediţia a treia a „Capitalului" precum şi 
un exemplar din „Le capital" al lui Deville au plecat, în două 
pachete, prin Book Post 90) ; fotografiile ţi le trimit pe aceeaşi 
cale : am învăţat să le ambalez. Alte două exemplare din „Ca
pitalul" ai să poţi, probabil, să le procuri uşor în America. 

Ţi-am făcut abonament pe un an la „To-Day" şi ai să-l 
primeşti, probabil, regulat. Toţi aceşti oameni au multă bună
voinţă dar teribil de puţine cunoştinţe ; pentru „To-Day" încă 
mai merge, dar acum Democratic Federation 67 editează un 
săptămînal, „Justice", care prin faptul că rumegă aceleaşi pro
bleme şi este absolut incapabil să trateze cum trebuie o pro
blemă de actualitate, este îngrozitor de anost. Iţi trimit cîteva 
numere, nu merită să te abonezi. In general, faţă de Demo
cratic Federation nu trebuie să se manifeste mare încredere ; 
sînt acolo tot soiul de elemente dubioase. Hyndman, care face 
pe şeful partidului in partibus infidelium, este un carierist de
stul de lipsit de scrupule care acum cîţiva ani a candidat pen
tru parlament din partea conservatorilor, dar nu a fost ales ; 
în plus s-a purtat execrabil faţă de Marx 68• Eu ţin la dis
tanţă toată această Democratic Federation, sub pretextul plau
zibil al lipsei de timp, şi întreţin relaţii numai cu „To-DayK. 
şi anume cu Bax ; el este un băiat de treabă, care s-a apucat 
însă într-un moment cu totul nepotrivit să-l tocească pe Kant. 

80) - Serviciul poştal al imvrimatelor. - Nota trad. 
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Dacă n-ai nimic împotriva, eu voi publica în "To-Day", ver
siunea engleză a scrisorii pe care ţi-a adresat-o Marx în legă
tură cu H. George 14 ; aţi putea apoi s-o folosiţi în America. 

Mă îndoiesc că voi avea timp să mă aventurez într-o dis
. pută cu Stiebeling 138 ; asemenea zeişori mărunţi pot fi lăsaţi 
în pace. Oricum, în următorii cîţiva ani existenţa sectarismului 

iîn America nu va putea fi împiedecată. Aşa că marele Mast 
va avea probabil acelaşi sfîrşit ca şi K. Heinzen II. Primesc 

-n W ochen-Volkszei tung" 91 ), dar nu e prea interesant. 
Cum e cu C'ălătoria lui Bebel, Liebknecht sau a altcuiva 

în America, nu ştiu. Cînd m-au întrebat, le-am spus părerea 
mea, şi anume că nu este indicat ca dim trei în trei ani să se 
meargă în America în vederea alegerilor. în Germania lucru
rile merg foarte bine. Băieţii noştri se comportă admirabil. 
Legea împotriva socialiştilor 22 îi implică pretutindeni în lupta 
.locală cu poliţia, o luptă în care aceasta este pusă adesea în 
situaţii penibile, din care nu lipsesc farsele şi care se soldează 
de cele mai multe ori cu victoria noastră şi oferă cel mai bun 
mijloc de propagandă. Toate ziarele burgheze suspină din cînd 
în cînd din cauza marilor succese ale oamenilor nostri si as
teaptă cu teamă noile alegeri 181.  Acum două săptămîni � fo�t 
aici un nepot de-al meu din Barmen - conservator liberal -
căruia i-am spus : „ln Germania s-a ajuns la o situaţie în care 
noi putem să stăm cu braţele încl'ucişate şi să-i lăsăm pe duş
manii noştri să lucreze pentru noi. Indiferent dacă abrogaţi 

îegea împotriva socialiştilor, indiferent dacă o prelungiţi, o 
înăspriţi, sau o atenuaţi - este totuna, oricum este în avan
tajul nostru". ·- „Da, a spus el, împrejurările vă sînt extraor
dinar de favorabile".  „In orice caz, am spus, această situaţie 
nu ar fi existat, dacă noi nu am fi definit-o corect încă acum 
40 de ani şi n-am fi acţionat în acest sens" .  Nici un răspuns. 

Şi în Franţa lucrurile merg mai bine de cînd Laf[argue}, 
Guesde şi Dormoy au ieşit din închisoare 5. Ei sînt foarte ac
tivi, merg mult în provincie unde, din fericire, sînt concentrate 
principalele lor forţe, editează mici ziare la Reims şi St. Pierre
le5-Calais 92) şi peste 4 săptămîni vor avea un congres la Rou
baix 148. în plus, la Paris au loc în fiecare duminică, conferinţe 
la care participă multă lume ; Laf[argue] vorbeşte despre con
cepţia materialistă a istoriei, iar Deville despre „Capitalul" 131. 

91) „Wochenblatt der N. Y. Volkszeitung". - Nota red. 
92) „La Defense de travailleurs", „Le Travailleur". - Nota red. 
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Am să le scriu să ţi le trimită, căci toate vor fi publicate. Este
bine că deocamdată n-au nici un ziar la Paris ; încă nu este 
momentul. La Paris va apare o nouă ediţie din „Misere de la 
Philosophie" 120. De asemenea, una gennană la Zi.irich şi una 
rusă la Geneva. Din „Dezvoltarea" 93) mea nu cred că ţi-am 
trimis vreun exemplar, căci am primit eu însumi doar cîte 
unul sau două (idioţii). Acum a apărut a treia ediţie a lu
crării, plus cea franceză, italiană, rusă !;ii poloneză. Aveling 
vrea s-o traducă în engleză ; el este un tînăr foarte de treabă„ 
dar are too many irons in the fire 94) iar acum lupta cu fostul 
său prieten Bradlaugh îi răpeşte o groază de timp ; acesta, gra
ţie mişcării socialiste de aici, pierde teren şi bineînţeles mij
loacele de existenţă. Asta înseamnă că trebuie să se apere -

ceea ce pentru indivizi mărginiţi şi josnici nu-i o treabă uşoară. 

Tussy o duce bine, vine pe aici mai ales duminica. Len
chen, după cum probabil ştii, îmi conduce menajul. In două 
săptămini am să mă pot apuca din nou serios de volumul 2 a1 
.,Capitalului" 2 - este o muncă titanică, dar mă bucur. 

Citeşte-l pe Morgan (Lewis H.), „Ancient Society", a apă
rut în 1877 în America. Analizează admirabil preistoria şi co
munismul ei. A descoperit şi el, în mod independent, teoria 
istoriei a lui Marx şi trage concluzii comuniste în ce priveşte 
prezentul. 

Salutări cordiale lui Adolph 95) . 

Publicat pentru prima oară în : 
.,Briefe und Ausziige aus Briefen von 
Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere", 
Stuttgart, 1906 

Al tău, 
F. E. 

Origi nc1lul în l imba germană 
Tradu„ din l i mba germană. 

13) „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". - Nota red� 
94) - prea multe potcoave băgate in foc. - Nota trad. 
15) Adolph Sorge junior. - Nota red. 
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Engels către Paul Lafargue 139 

la Paris 

[Londra], 1 1  martie 84 

Dragă Lafargue, 
Sînt de acord cu aproape toate modificările dumitale cu 

·€xcepţia următoarelor : 
p. 6 idei greşite despre . . .  valoarea de schimb - nu se 

poate continua cu „şi" ; ceea ce urmează, interpretarea uto
pică, este cauzată de aceste idei greşite ; această cauzaliltate 
trebuie pusă în evidenţă. 

p. 6 jos : ne zăpăceşte etc. ; este prea eliptic ; lipseşte 
ştiinţa falsă sau pretinsă. Ar trebui să se încerce o mai mare 
apropiere de original. 

p. 7 aceleaşi obiecţii ; apoi : „care însă trebuie să renunţe 
la pretenţiile sale de originalitate" denaturează textul. Marx 
spune : „Dazu das undbeholf en-widrige Gelehrttun des Auto
didakfrn, desscn naturwi.ichsiger StJolz auf originalles Selbst
denken bereits gebrochen ist 69) ; a fost într-adevăr un gîndi
tor original şi a fost mîndru de asta ; n-a mai fost însă mîn
dru rînd a dr<;roperit că ceea ce pentru el era nou şi original 
fusese spus de alţii înaintea lui ; şi atunci a trecut la pseudo
-ştiinţă etc. Textul dumitale neagă originalitatea lui Proudhon. 

Ibid. Cabet. N-ai dreptul să-i atribui lui Marx mai mult 
decît a spus : „Cabet, respektabel wegen seiner praktischen 
Stellung zum franzăsischen Proletariat" 97). M[arx] nu spune 
nimic despre devotament, un cuvînt pe care, cum probabil 
ştii, îl detesta ; s-ar putea spune : demn de respect datorită 
rolului pe care l-a jucat faţă de proletariatul francez (sau în 
mişcai ea politică a proletariatului francez} etc., sau ceva ase
mănător. 

lb. Se poate spune : a predica în cursul a trei volume ? 
lb. jos, Thiers : Cînd o prescurtezi, aşa cum faci dum

neata, ar trebui adăugat ceea ce spune originalul : „The[iers], 

•o) - "La aceasta se adaugă aerele de savant, nelndemînatice şi 
respingătoare ale autodidactului, a cărui mindrie instructivă de a ilndi 
ln mod original şi independent s-a şi năruit". - Nota trad. 

97) - Cabet „demn de respect pentru rolul jucat ln mişcarea pro
letariatului francez". - Nota trad. 
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Gegenrede gegen Pn[oudhon]s Vorschlăge, die dann als beson
dere Schrift verăffentlicht war" 98). Eu cred că este celebra 
carte „De la propriete", dar nu sînt sigur. 

p.  8 „. creditul ar putea accelera - nu creditul, ci apli
carea lui ; deci ar trebui spus „ar putea servi la acelerarea„ . 
sau ceva de genul acesta. 

p. 9 manifestă un cinism cretin în onoarea ţarului ? Dem 
Zaren zu Ehren kretinartingen Zynismus treibt" 99). Cinismul 
cu care tratează P[roudhon] suferinţele Poloniei este un com
pliment la adresa politicii ţarului . Tocmai asta trebuie să re
iasă de aici. 

ib. jos. Pe de o parte„. etc. Cele două tendinţe contradic
torii care definesc interesele micului burghez nu trebuie să 
lipsească ; în textul dumitale sînt cam neglijate. 

p. 10 „zgomotoase" este mai bine dedt „scandaloase" . 

15 Martie 
Cam asta ar fi ! Încearcă să fii mai fidel originalului ; Marx 

nu este uşor de tradus. Sper că Laura va insista pentru o re
.dare bună şi fidelă a textului . 

1ţi trimit alăturat 1 0  i .  
Am adus aici toate cărţile precum ş i  book-cases 1co), şi de 

trei zile ne străduim să facem ordine. Este o treabă al naibii 
de grea ; Nim şi cu mine sîntem epuizaţi. Jnchei with lave to 
Laura from Nim and myself. No more at present. 

Publicat pentru prima oară în 
K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

From yoursile truly, 101) 
F. E.  

Originalul în limbile franceză 
şi germană 

Tradus din limbile 
franceză şi germană 

16) - „Răspunsul lui Thiers la propunerile lui Proudhon, publicnt 
ulterior fn broşură". - Nota trad. 

") - „Desfăşoarră in cinstea ţarului un oinism de cretin". - Nota 
trad. 

lff) biblioteci (ale lui Marx). - Nota tTad. 111) - cu un salut afectos Laurei din partea lui Nim �i a mea. 
Attt deocamdată. Al dumitale sincer. - Nota trad. 
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7 0  

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

Londra, 24 martie, 8-1-

Dragă Ede, 
Mă grăbesc să-ţi comunic cîteva noutăţi. Astăzi am ter

minat în sfîrşit în Maitland Park, aşa încît vechea casă a fost 
predată proprietarului, dar mai trebuie să triez cărţile şi hîr
tiile aşa că nu mă pot apuca de nimic pînă nu voi face ordine 

Demonstraţia din ziua de 16 140 a marcat două eşecuri : al 
lui Hyndman şi al lui Frohme. 

Hyndman a fost desemnat ca orator, fără să fi foc;t în
trebat, zice-se, de către Rackow. Cum nu credea în succes, a 
declarat în „Justice" că trebuie să vorbească „un muncitor"" 
şi că el nu va face decît să asculte. Tot în „Justice" a apărui 
o notă foarte insolentă despre ultimul număr din „To-Day" 
- apr9ape o declaraţie de război 141• Apoi Hyndman a com
plotat împotriva trimiterii de delegaţi la congresul de la Rou
baix 148 pe motiv că acesta este un congres al minorităţii şi 
nu trebuie intervenit în certurile interne ' ale francezilor. Dar 
în  marţea următoare, la şedinţa comitetului Federaţiei Demo
crate 61, a suferit o înfrîngere totală : oamenii pe care conta 
cel mai mult au fost împotriva lui ; el n-a putut să explice
motivele reale ale poziţiei sale ; hotărîrea de participare la 
demonstraţie şi la congres a fost adoptată cu entuziasm şi 
Hyndman, care acum ar fi fost bucuros să vorbească la High
gate, îşi tăiase singur retragerea, iar invitaţia de a lua cuvîntul 
i-a fost adresată lui Aveling care a acceptat cu plăcere. Aşa 
se întîmplă întotdeauna cu aceşti firoscoşi complotişti de du
zină - ajung victima propriilor trucuri. 

Frohme se pare că a vorbit bine la Highgate ; în schimb. 
la Asociaţie 118 a fost lamentabil. Iţi trimis „Df eutsche] Lond
[oner] Ztg", în care un reporter filistin are naivitatea de a-şi 
exprima bucuria că Frohme, cu îngrozitoarele lui banalităţi, a 
vorbit din suflet. Se spune că la Asociaţie a fost scandal mare, 
din cale afară ; Fr[ohme] a încasat o săpuneală şi ar fi spus 
că n-a întîlnit la Londra nici un socialist, necum un om. Multă 
vreme n-o să mai treacă pe acolo. Din fericire, pe mine m-a 
cruţat. 
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Multe m ulţumiri pentru „D [eutsche] Tageblatt" ; ţi-l res
titui de asemenea. Să răspund inepţiilor lui B. Becker ar fi 
-0 cinste prea mare pentru el. Ceea ce scrie acest ex-preşedinte 
al omenirii şi tipăreşte „Tageblatt" nu prezintă nici o impor
tanţă i;.i, chiar la Be1ilin, este de m ult uitat. O asemenea răutate 
neputincioasă se sufocă singură. Dar ce valoare are ziarul care 
publică o astfel de tîmpenie ! Cei de la „Figaro" m inţeau to
tuşi mai bine, şi asta numai imediat după Comună, în timpul 
panicii generale. 

Articolul din martie a fost, totuşi, foarte bun ; punctele 
esenţiale au fost discutate foarte corect. La fel şi cel din nu
mărul următor, despre predica ţărănească a un ui membru a l  
Partidului poporului, în care însă invocarea „conceptului" d t>  
democraţie 142 este nefericită. Acest concept variază odată cu 
acela de demos şi de aceea nu ne ajută să avansăm nici măcar 
cu un pas. După părerea mea, ar trebui spus aşa : pentru cuce
rirea puterii politice, proletariatul are şi el nevoie de forme 
democratice, dar, ca toate formele politice, ele reprezintă doar 
un m ijloc. Cine u rmăreşte azi democraţia ca scop, trebuie să 
se sprijine pe ţărani şi pe m icii b [m1ghezi], adică pe clasele 
ctflate în declin şi care, din moment ce vor să se menţină arti
ficial, sînt reacţionare în raport cu proletariatul. Nu trebuie 
uitat nici faptul că forma consecventă a dominaţiei burgheziei 
este tocmai republica democrată, care, e drept, a devenit prea 
periculoasă datorită stadiului de dezvoltare atins de proleta
riat - dar care, aşa cum arată exemplul Franţei şi Americii, 
continuă să fie posibilă ca dominaţie directă a burgheziei. 
„Principiul" liberalismului a „devenit istoriceşte determinat", 
este, aşadar, propriu-zis, doar o inconsecvenţă ; monarhia con

stituţională liberală este fo1ma adecvată a dominaţiei burghe
-ziei : 1 .  la început, cînd burghezia încă nu a înlăturat definitiv 
monarhia absolută şi 2. la sfîrşit, cînd proletariatul face ca re
publica democrată să fie prea periculoasă. Şi totuşi, republica 
democrată rămîne ultima formă a dominaţiei burgheziei : cea 
în cadrul căreia aceasta dispare . Cu aceasta închei această vor
bărie. 
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Nim iţi transmite salutări. Pe Tussy n-am văzut-<> ieri. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
VOI. I, 1 924 

7 1  

Al tău, 
F. B� 

Originalul ln limba germana 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Zilrich 

Londra, 24 martie, 84' 
Dragă Kautsky, 
Cel mai bine este să comanzi cartea �ui Morgan 102) in 

America ; puţinele exemplalre publicate în Anglia de firma 
MacMillan se pare că s-au cumpărat, s-au epuizat - pe al 
meu l-am obţinut cu greu, de la anticariat .  Pe editorul ame
rican nu-l cunosc. Exemplarul meu costă 13  sh. 4. d. 

Cînd voi avea timp, îţi voi pregăti un material pentru 
"N[eue]Zeit" cu condiţia de a fi publicat şi în broşură (circa 
3 coli de tipar) 103) ;  am această datorie faţă de M[arx] şi pot 
folosi însemnările lui 104). 

Cu Meissner m-am înţeles să editez întîi separat cartea a 
doua a "Capitalului" după care vor urma cea de a treia şi 
„Teorii asupra plusvalorii" 126 ca jumătatea a doua a volumu
lui doi 2• In felul acesta treaba va merge mai repede. Se în
chide poşta. 

Al tău, 
F. E_ 

Povestea cu Morris nu are nici o importanţă ; nişte în
curcă-lume. 

Publicat pentru prima oară tn : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1932 

Originalul în limba germană. 
Tradus din limba germană. 

101) L. H. Morgan. „Ancient Society". - Nota red. 
103) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta

tului". - Nota red. 
m) K. Marx. „Conspectul cărţii lui Lewis H. Morgan �cient 

society ... ". - Nota red. 
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72 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 31 martie 1884 

Dragă Laura, 
Chiar dacă n-aş fi primit azi dimineaţă scrisoarea lui Paul, 

.după amiaza era rezervată pentru a-ţi scrie. In momentul de 
faţă sînt atît de tracasat şi de hărţuit încît nu dispun de timpul 
meu si nici măcar de camera mea si de biroul meu. Lunea tre
cută 105) am eliberat casa de la nr .  

'
41 ,  Maitland Park Road 106), 

i-am plălit lui Will is şi i-am predat cheia. Mobila rămasă este 
la Gittens ; ei au oferit 12 . 10 t, dar intenţionează să o vîndă ; 

vom încerca să obţinem 15  f, ca să scăpăm ; <Je va face chiar 
în cursul acestei săptămîni. Apoi, m-am ocupat de cărţi şi 

-eram aproape gata - încă două zile şi aşi fi terminat ce era 
mai greu - cînd, închipuieşte-ţi, proprietarul trimite meşteri 
pentru a zugrăvi casa ; şi iată-ne în casă cu trei flăcăi care 
umblă de colo-colo, cu toate ferestrele deschise, cînd ţi-e lu
mea mai dragă, camerele sînt pline de lume şi pe deasupra un 
puternic vînt dinspre est, care sufJ.ă nu numai eifară, ci şi în 

-casă. Nu e de mirare că m-am căptuşit cu un drăguţ de reuma
tism . Din fericire, deşi aceşti trîntori sînt încă stăpîni în casă, 
.am scăpat măcar de vîntul dinspre est şi, oarecum, de reuma
tism . Astăzi mi s-a permis să rămîn în camera mea cu con
diţia s--0 eliberez mîine. Să ne bucurăm deci de prezent. 

Nim spune că, d e  cînd am scăpat de casa cea veche, i s-a 
luat o piatră de pe inimă, că acum poate din nou să doarmă 
liniştită ; pentru ea a fost un coşmar pe care nu-l putea alunga 
nici chiar păhărelul de „Irish" pe care-l bea din cînd î n  cind . 
Am făcut mari schimbări î n  locuinţa noastră ; două biblioteci 
<le-ale mele au fost mutate jos, pianul a fost pus în colţul 
dintre şemineu şi uşa dublă (în camera din faţă), celălalt colţ 
-este ocupat de o bibliotecă a Maurului, iar biblioteca lui cea 
mare (care înainte era în spatele canapelei) acum este în ca
mera din spate în locul pianului . De îndată ce zugravii vor 
pleca, voi tria ultimul maldăr de cărţi şi apoi voi încerca să-ţi 
expediez ultima ladă de cărţi ; sînt o mulţime de lucruri in-

105) 24 martie. - Nota red. 
1°') Casa în care a locuit Marx. - Nota red. 
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teresante despre revoluţia franceză, Loustallot, „Feuille Villa
geoise", „Prisons de Paris pedant la Revol[ution] etc. etc. 

Cu Meissner am convenit ca întîi să se editeze separat 
cartea a doua (Procesul de circulaţie a capitalului) 10

7) ; de în
dată ce se termină cu munca brută, pot să încep. Va urma 
cartea a treia, împreună cu „Teorii asupra plusvalorii" 108) , o 
lucrare de mari proporţii pe care am descoperit-o acum şi care 
reprezintă o parte din primul manuscris al „Capitalului" 
(1 862) 126. Traducerea engleză avansează încet, Sam 109) e prea 
ocupat cu probleme juridice şi este prea conştiincios pentru 
a da zor „neglijînd calitatea". 

Mişcarea de aici îşi dovedeşte tot mai mult, pe zi ce trece, . 
slăbiciunea. „Justice" mă exasperează prin totala incapacitate 
de a aborda corect măcar o singură problemă. „To-Day" va 
exista luna viitoare numai prin Davitt şi Paul care, după cum 
vei fi aflat desigur cu plăcere din „Justice", este în prezent 
cea mai mare autoritate în domeniul proprietăţii ţărăneşti din 1 

Franţa 143. Aceşti indivizi nu pot nici măcar să recunoască me
ritele unui om fără a încerca să-şi bată joc. Din cît pot să 
apreciez în momentul de faţă, Bax şi Aveling sînt singmii care 
pot da ceva ; dar Bax nu se ocupă <lecit de Kant, iar Aveling� 
pentru a-şi cîştiga existenţa, aruncă prea multe potcoave în • 
foc şi, în plus, în tot ce priveşte economia politică este un 
novice desăvîrşit. Paul îl va vedea cu siguranţă pe Bax la 
Roubaix 148 ; el şi un muncitor 110) au fost desemnaţi ca dele
gaţi de Democratic Federation 6

7 
cu totul împotriva voinţei 

lui Hyndman, care în ultimul timp a încercat de mai multe 
ori să le impună propriile lui planuri şi trucuri, dar a suferit 
o înfrîngere lamentabilă : astfel, s-a împotrivit trimiterii de 
delegaţi la Roubaix deoarece voia să menţină legătura cw 
Brvusse şi Co. Individul n-o să ajungă departe, este prea ne
chibzuit. 

Mă tem că Paul va fi dezamăgit în privinţa delegatului 
ge1man la Roubaix, afară de cazul în care ar veni Liebkn [echt] ; 
dar chiar dacă a promis să vină, acest lucru nu este plauzibil: 
Ceilalţi nu vorbesc franceza, afară poate de Bernstein, dar pe 
acesta reprezentanţii precis nu-l vor trimirte, căci cei mai 

107) In manuscris în limba germană : Zirkulationsprozess des Ka-· 
pitals. - Nota red. 108) In manuscris în limba germană : „Theorien iiber den Mehr
wert". - Nota red. lOD) Moore. - Nota red. 110) Harry Quelch. - Nota red. 
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mulţi îl urăsc, şi dacă ar putea şi ar avea curaj, nu l-ar mai 
iine nici la Zi.irich. Datorită marelui contingent de mic�bur
ghezi - nătărăi cultivaţi 111), „conducătorii" noştri din Ger
mania s-au transformat într-o jalnică adunătură. Totuşi, spE'r 
ca Roubaix să aibă un mare succes devant le public 112) ; aceasta 
ne-ar ajuta enorm. Îţi trimit deocamdată un cec de 10 lire şi 
o mulţime de sărutări de la Nim şi de la bătrînul infirm, care 
te iubeşte. 

F. Engels 

Publica,t pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Corre�pondance", t. I, Paris 1936 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

7 3  

Engels către Karl Kautsky 

la Zi.irich 
Londra, 1 1  aprilie, 84 

Dragă Kautsky, 
Am primit scrisoarea ta şi a lui Ede .  Sper că Morgan va 

'fi gata săptămîna viitoare 113) ; acum nu pot face mare lucru, 
Schorl[emmer] şi Moore sînt aici . Aceasta este deocamdată ul
-tima mea lucrare şi nu e uşor să faci rezumatul unei cărţi care 
este atîi de bogată în conţinut şi atît de prost scrisă 114) . Dacă 
TUStSy va găsi scrisoarea, se va putea introduce şi aprecierea 
lui Marx asupra lui Richard Wagner ; cum se poate face legă
tura, vedeţi voi 144. 

Mă voi apuca imediat de volumul II 115) şi, în plus, am de 
r;văzut : 1 .  „l\1is

9
ere" a dumitale s1, 2. notele şi prefaţa 124 la edi-

11a ei franceză Lo, 3 . traducerea engleză 116) care acum trebuie 
:urnită din loc, la acestea se adaogă, 4. „Di.ihring" şi ce îmi 
-vor trimite francezii. 

11 1 ) I n  manuscris în limba germană : gebildete Schafskopfe. -
Nota red. 

1 12) - la public. - Nota trad. 
113) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta-

Hului . - Nota red. 
1 14) L . H. Morgan. „Ancient Society".  - Nota red. 
m) al „Capitalului".  - Nota red. 
118) a volumului I al "Capitalului". - Nota red. 
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Fabian mă urmăreşte cu o încăpăţînare 145 de care s-&r lipsi 
<dacă ar şti cît ne amuză. Cu .ani în urmă trebuia să colaborăm 
la o publicaţie pe care voia s-o întemeieze cu un alt mare 
gînditor 117), pe baza unui program filozofit! încropit de ei 
dintr-un kantianism prost înţeles şi mucegăit de patru gene
raţii. Apoi m-.a atacat pentru tratarea dialectică a matematicii 
şi i s-a plîns lui Marx că l-aş fi def ăimaiti pe -1 . Se vede că 
acum istoria asta se repetă. Poate să cutreierei lumea, braţ Ia 
braţ cu von cler Marek, eu unul n-am să-l citesc. 

„Situaţia clasei muncitoare". Ultimele ştiri în 1egătură cu 
ea pe care eu le am de la L[iebknecht] au fost că Freytag ar 
fi anunţat că sînt legat prin contract de W[igand] .  J?e ceea 
ce spune L[iebknecht] nu te poţi baza, iar cînd e voriba de 
fopte nu mişcă un deget 118). Singura soluţie este să-i scriu eu 
lui Freytag. 

Geiser poate să-i înjure pe atei mult şi bine, Bismarck 
n-0 să-i facă plăcerea de a abroga legea împotriva socialişti
lor 22 ; dacă cineva .a mai nutrit iluzii în această privinţă, cred 
că le va pierde acum, după ce B[ismarck], pentru a salva legea, 
a făcut apel la ultima lui rezervă, bătrînul măgar 146. 

Este foarte bine că fracţiun ea îi interzice lui L[iebknecht] 
să colaboreze la ziar 119). Asta depăşeşte vechea cenzură pru
siană. Dacă L[iebknecht] 1')e împacă cu situaţia înseamnă că s-a 
ajuns departe. 

Am primit Rodb[ertus) etc. 120) ; multe mulţumiri, săp"tă
mîna viitoare o voi trimite înapoi. Nota din „Capitalul" se află 
în ediţia a doua la p. 552 H71 iar în ediţia a treia am comple
tat--0 substanţial, te rog s-o parcurgi. 

Va trebui să te mulţumeşti cu atît, deoarece trebuie să-i 
Geriu şi lui Ede. 

Publicat pentru prima oară în : 
�Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba german ă  
Tradus din limba germană 

117) Wilhelm Ludwig Rosenberg. - Nota red. 
119) Vezi volumul de faţă, p. 25-26 şi p. 107 - Nota red. 
111) „Berliner Volksblatt". - Nota red. 
120) Karl Rodbertus. „Offener Brief an das Comite des Deutschen 

Arbeitervereins zu Leipzig". - Nota red. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

129 

Londra, 11 aprilie 84 

Dragă Ecle, 
Şi eu cred că ar fi mai bine să lăsăm cartea lui Frohme 

să moară de moarte naturală 121) .  
O delegaţie la  Roubaix în momentul cînd au loc dezba

teri asupra legii împotriva socialiştilor 22 ar fi dăunat enorm. 
„Tînguitorii" 64 ar fi spus că numai din această cauză a fost 
menţinută legea, deşi ea oricum ar fi fost menţinută ; acest 
lucru trebuia evitat. Un congres înseamnă comunicări şi în
tîlniri personale utile ; ele ca atare au o importanţă secundară 
şi nu trebuie să li se sacrifice considerentele majore. Voi în
cerca să explic ace.st lucru celor de la Paris. În aceste condiţii, 
adresa a fost singura posibilitate, de altfel acceptabilă 148. Ideea 
unui congres internaţional la Londra mă înspăimintă, în acest 
caz aş pleca. 

Cu Rodb[bertus], cel mai bine este să aşteptaţi pînă cînd 
veţi primi prefaţa mea la „Misere" 122) ; voi acolo n-aveţi de 
unde să cunoaşteţi lucrările fundamentale, respectiv engleze 
(menţionate la p. [ . . .  ] 149) , din care reiese că aplicarea socia
listă a teoriei ric[ard]iene a valorii - calul de bătaie al lui 
Rodbertus - a fost în Anglia w:i loc comun, pentru economişti 
încă din 1 820, iar pentru socialişti din 1830 .  Cred că v�am scris 
deja 123) , că tot acolo voi demonstra că M[arx], departe de a 
fi şterpelit cît de cît de la Rodbertus, a criticat încă în „Misere" 
atît lucrările deja scrise ale acestui Rodbertus, cît şi toate 
cele încă nescrise. Cred că cel mai bine este să aşteptăm cu 
atacul pînă cînd „Misere" va apărea în germană, iar apoi să 
dăm lovitura (mă refer la atacul principal, hărţuielile menite 
să-i atragă pe rodbertusieni într-un schimb de focuri sînt ori
cînd binevenite). 

Aştept cu nerăbdare manuscrisul 81. Nota bene, dacă în 
. capitolul 2 expresiile hegeliene vă dau de furcă, lăsaţi pur şi 

121 ) Karl Frohme. „Die Entwicklung der Eigentums-Verhăltnisse".  
- Nota red. 

122) F. Engels. „Prefaţa la prima ediţie germană a lucrării lui 
K. Marx «Mizeria filozofiei»". - Nota red. 

123) Vezi volumul de faţă, p. 105. - Nota red. 
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simplu loc în manuscris, am să completez eu ; în germană tre
buie folosită terminologia academică corectă, altfel nu se în
ţelege nimic. 

Am primit 3 exemplare din ediţia a 3-a 124) . „Duhring" 
trimis odată cu ele mi-a dat puţină bătaie de cap, după care 
l-am pus liniştit deoparte crezînd că a sosit din greşeală. Nici 
nu m-am gîndit că ar fi o aluzie la ediţia a doua. Mă bucur 
nespuns că este aşa, cu atît mai mult cu cit acum aud din toate 
părţile că lucrarea a produs, mai ales în Rusia, o impresie la 
care eu nu mă aşteptam. Prin urmare, oricît de plicticoasă ar 
fi o polemică cu un adversar mărunt, încercarea de a face o 
prezentare amplă a concepţiei noastre asupra prohl.emelor filo
zofiei, ştiinţelor naturii şi istoriei a avut efect. Nu voi face 
decît modificări stilistice şi poate cîteva completări în partea 
referitoare la ştiinţele naturii. Faptul că vechea ediţie a avut 
2 părţi se ·explică prin modul în care a fost editată cartea (în 
fascicole), ceea ce, de altfel, a fost lipsit de sens. 

Cromolitografiile pentru Nim, despre care întrebi, încă 
.-au sosit. 

Publicat pentru prima oară în : 
"Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 18 aprilie 1884 

Dragă Laura, 
Îţi mulţumesc penh'u veştile despre copii 125), care ne-au 

bucurat mult pe toţi. Sperăm că noua formulă va da rezultate, 
cel puţin un timp şi fără prea multe fricţiuni, cu toate că, după 
cîte spui, o asemenea persoană poate provoca destule. 

124) a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 125) Jean-Laurent-Frederick, EtlgaT, Marcel şi Jenny Longuet. -
Nota red. 
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În ceea ce priveşte grupul nostru „socialist" de aici, iSînt 
şi eu de părere, aşa cum am mai spus, că Bax şi Aveling sînt 
singurii valoroşi, care cel puţin manifestă dorinţa de a învăţa, 
chiar dacă această dorinţă nu este întotdeauna cel mai bine 
orientată. Dar cel mai rău este că acest mic grup de oameni 
care, în public „se admiră reciproc" iar pe ascuns se „calom
niază reciproc", mai mult sau mai puţin, (mai ales Hyndman), 
ajung, din cauza flecărelilor răuvoitoare, la adevărate scan
daluri. Întii ne�a spus S. Moore că a auzit la Manchester că 
Hyndman s-ar ocupa de traduoerea „Capitalului" .  Pînă în pre
zent n-am reuşit să dezlegăm misterul, dar se prea poate să 
fie un canard 126) .  Acum, înainte ca noi să ne fi lămurit, cei 
doi băgăreţi 127) au lansat la Paris zvonul că Aveling se ocupă 
de asta ! Pe scurt, iată despre ce este vorba : AveliJ1g, oare stu
diază textul german, a tradus pentru sine cîteva pagini . Con
comitent cu desemnarea lui Hyndman ca un posibil concu
rent, Sam a declarat că traducerea lui avansează foarte încet 
şi că s-ar bucura dacă ar primi un ajutor. Aşa s-a ajuns �a 
Aveling ; eu am văzut traducerea acestuia şi am găsit-o total 
inacceptabilă. El insă dorea foarte mult s-o facă, aşa că săptă
mîna trecută, cînd s-a întîlnit cu Sam Moore aici, s-a convenit 
că va incerca să traducă capitolul „Ziua de muncă" 128) , un ca
pitol prin excelenţă descriptiv şi relativ lipsit de pasaje teore
tice dificile pentru care Aveling nu este cîtuşi de puţin pregătit 
deocamdată, adică atîta timp cît nu va fi studiat şi înţeles 
întreaga carte. Totodată, i-am spus lui Sam că prun şi eu o 
condiţie : să participi şi tu, ceea ce rpe Sam l-a bucurat mult ; 
aşadar te rog să alegi. în prezent situaţia este următoarea : 

Sam lucrează acum la secţiunea întîi de la început ; am 
revăzut ceea ce a făcut din capitolul întii şi este foarte bine 
tradus, totuşi mai trebuie revăzut. Va continua pînă la sfîrşit, 
adică pînă la pagina 127 (ed. a 2-a) 150, partea cea mai dificilă 
(p. 22--40) o vom traduce fiecare, independent, şi apoi vom 
compara traducerile. De la p .  128 la 221  (secţiunea a 2-a şi 
secţiunea a 3-a, capitolele 5, 6 şi 7) este igata. Capitolul 8 îl 
dăm cu titlu de probă lui Aveling. Din rest poţi să alegi . Nu 
cred că te va tenta secţiunea următoare, a patra, cooperarea, 
diviziunea muncii . . .  maşinile etc. p .  3 18-529 - deoarece are 
o terminologie foarte specifică, şi nici secţiunea a 6-a : salariul. 

126) - zvon. - Nota trad. 
127) Ernest Belfort Bax şi James Leigh Joynes. - Nota red. 
128) In manuscris în germană : „Der Arbeitstag". - Nota red. 
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Secţiunea a 7-a, acumularea, ţi s-ar potrivi, după părerea mea, 
cel mai bine. Dar alege tu. Pentru termenii de specialitate. 
pentru care va fi dificil să găseşti la Paris echivalentele engle
zeşti, ai putea să laşi loc liber ; îi vom căuta aici sau la 
Manchester şi îi vom pune noi. Deoarece întreaga traducere 
va trece prin mîna mea, îmi va fi uşor să unific (adică să fo
losesc în toată cartea aceeaşi terminologie). Dacă, aşa cum sper. 
accepţi propunerea noastră şi îţi alegi o secţiune, vom înde
plini cel puţin în parte dorinţa Maurului ; numele tău şi munca 
ta vor fi legate de această traducere care - cum mă conving 
pe zi ce trece - este o necesitate absolută, dacă nu vrem ca 
mişcarea actuală din Anglia să eşueze din cauza propriei ei 
deşertăciuni. În plus, în felul acesta accelerăm publicarea. 
Tussy caută toate citatele din Cărţile Albastre 117 şi le transcrie 
în original pentru a se evita retraducerea şi erorile ce ar fi 
inevitabile. De asemenea, îl va căuta neîntîrziat pe Kegan Paul, 
poate azi (din cauza sărbătorilor de Paşti nu am putut face 
nimic în această direcţie) şi îmi va aranja o întrevedere cu el 
în cadrul căreia sper să punem la punct chestiunile de afaceri ; 
vom afla atunci cît adevăr este în povestea cu Hyndman. 

Aşadar, dacă spui da, înseamnă că tot au fost bune la 
ceva trăncănelile lui Bax şi Joynes ; căci, la drept vorbind, 
n-am prea mare încredere în încercările actuale ale lui Aveling. 

Fotografii ale Maurului există : 450 mici (cartes) a 24 sh. 
suta şi 250 mari (cabinets) a 50 sh. suta. Dacă ·;rei, îţi trimit 
un teanc întreg, de îndată ce voi avea timp să-l împachetez. 
Deocamdată mai am o grămadă de cărţi de împachetat. Sam a 
plecat miercuri. Schorlemmer mai rămîne aici pînă luni . îţi 
trimite o mie de salutări călduroase. 

Exemplarul din ediţia a treia 129) l-am expediat la 5 apri
lie recomandat direct lui Danielson şi mi-ar face plăcere dacă 
Paul ar menţiona acest lucru în scrisoarea următoare. Lop[atin] 
m-a rugat să i-l trimit şi mi-a dat adresa. 

Acum trebuie să-i scriu şi lui Paul. Pe curînd, al tău cu 
afecţiune, 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I, Paris, 1956 

F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

1 29) a volumului I al „Capitalului", - Nota red. 
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Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 18 aprilie 84 

Dragă Paul, 
Este cinci fără un sfert : aşadar, să mă grăbesc ! 
Felicitări pentru succesul congresului vostru 148. „Le Jour

nal de Roubaix" demonstrează acest fapt prin modul diferit în 
care prezintă primele şedinţe şi pe cele de încheiere. Germanii 
au făcut bine că n-au trimis nici un delegat. Prelungirea legii 
excepţionale 22 ar fi fost astfel mult facilitată atît pentru gu
vern cît şi pentru burghezie. Moderaţii din partidul nostru 
(foarte numeroşi printre conducători, dar foarte puţini în ra
port cu masa care este excelentă) ar fi exploatat faptul. Nu 
puteam comite o asemenea greşeală. In astfel de cazuri, întîl
nirile, chiar cele internaţionale, trebuie sacrificate. 

Cînd voi primi traducerea ? 130) De data asta realmente 
străduieşte-te, te rog. Trebuie lt1crat sau foarte bine sau de 
loc. Pe de altă parte, cînd va putea începe tipărirea ? Trebuie 
să ştiu, ca să pregătesc nişte note şi o scurtă prefaţă ; dacă 
vrei, fă dumneata o prefaţă şi tiimite-mi-o. Îmi ceri să-ţi asi
gur prioritate 131) faţă de ediţia germană, dar pentru această 
ediţie am manuscrisul integral al părţii întîi, iar cei de la 
Zurich tipăresc imediat ce au manuscrisul. 

Ou redactarea textului german şi a traducerii „Capitalu
lui" în engleză am de lucru pînă peste cap şi de aceea aş vrea 
să ştiu cum trebuie să �ă aranjez ca să nu-mi irosesc timpul, 
deoarece pînă la urmă trebuie să ajung la volumul 2 132), iar de 
la Zurich am fost anunţat că este nevoie de a doua ediţie 
„Duhring" şi de o a patra ediţie a „Războiului ţărănesc" 153 
- ceea ce înseamnă noi redactări şi noi prefeţe ! Iată cu ce 
s-a soldat - pentru domnul Bi�marck şi pentru mine - in;
terzicerea cărţilor mele în Germania ! 

Bătrînul Wilhelm 133) se află mai mult sau mai puţin in 
extremis. Nu-i mai recunoaşte pe cei care vin la el şi nici nu 

130) Traducerea franceză a articolului lui Marx „Despre Proudhon". 
- Nota red. 

131) pentru ediţia a doua franceză a „Mizeriei filozofiei". - Nota red. 
132) al „Capitalului". - Nota red. 
1aa) Wilhelm I. - Nota red. 
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mai ştie să repete cuvintele învăţate papagaliceşte pentru a 
răspunde delegaţiilor. 

Nim tocmai s-a înapoiat de la cumpărături, îţi trimite "sa
lutări" (loves) cîte doreşti. 

ora 520 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
"Correspondance", t. I, Paris, 1956 

7 7  

C u  prietenie, al d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Karl Kautsky 

La Zurich 

Londra, 26 aprilie, 84 

Dragă Kautsky, 
Mi-am propus, şi am spus tuturor celor de aici, să-i joc 

o festă lui Bismarck şi să scriu ceva (Morigan) 134) ce pur şi  
simplu n-ar putea interzice. Dar cu toată bunăvoinţa - nu 
merge. Capitolul despre monogamie şi capitolul de încheiere 
despre proprietatea privată ca sursă a contradicţiilor de clasă 
şi ca mijloc de înlăturare a vechii comunităţi pur şi simplu nu 
pot să le scriu aşa încît să nu contravină legii împotriva so
cialiştilor 22. Cum spunea Luther : dracul să mă ia, nu pot 
altfel. 

N-ar avea nici un sens să mă limitez la a-l rezuma „obiec
tiv" pe M[organ], fără a-l bata critic, fără a evalua rezultatele 
recente, raportînd u-le la concepţiile noastre şi la rezultatele 
obţinute. Din aşa ceva muncitorii noştri n-ar avea nimic de 
cîştigat. Aşadar : sau o lucrare bună, care va fi irievitabil in
terzisă, sau o lucrare proastă, care va putea să apară. Eu însă 
nu pot face aşa ceva. 

134) F. Engels. "Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului". - Nota red. 
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Săptămîna viitoare voi fi probabii gata (Schorl[emmer] 
este din nou aici pînă luni) .  Vor fi cel puţin 4 coli dacă nu mai 
mult. Dacă, după ce o vei citi, îţi vei asuma riscul de a o publica 
în „N[eue] Z[eit]", atunci păcatul va cădea pe capul tău şi să 
nu mă acuzi pe mine. Dar dacă vei fi suficient de rezonabil ca 
să nu rişti revista pentru un material - publică-l în broşură 
fie la Zurich, fie ca „Femeia" 96• Faci cum vrei. 

Pentru concepţia noastră comună, lucrarea va avea, cred 
eu, o importanţă deosebită. M[organ] ne permite să formulăm 
puncte de vedere absolut noi prin faptul că ne oferă, datorită 
preistoriei, baza faptică ce lipsea pînă acum. Orice îndoială ai 
mai avea ou privire la preistorie şi „sălibăticie", ginta lămureşte 
problema în fond, şi explică preistoria. De aceea lucrarea tre
buie elabomtă atent, bine cintărită, trebuie puse în evidenţă 
toate conexiunile - dar totodată trebuie scrisă fără a ţine 
seama de legea împotriva socialiştilor. 

încă un punct esenţial : trebuie să demonstrez cît de ge
nial a fost Fourier, care l-a anticipat în multe privinţe pe 
M[organ] .  Critica civilizaţiei pe care o face Fourier apare în 
întreaga ei genialitate numai datorită lui M[organ]. Aici mai 
am de lucrat 151. 

Scrisoarea mea de luni referitoare la ediţiile noi ai pri
mit-o, sper. Te rog să ai grijă să nu se culeagă absolut nimic 
pînă cînd manuscrisul meu „Războiul ţărănesc" nu va fi în 
întregime revăzut 153. La „Duhring" trebuie, între altele, in
troduse chiar de la început modificările făcute în „Dezvoltarea 
socialismului" ; multe trebuie reformulate şi completate. 

Apropo. Am aici cca 50 de exemplare din „Duhring" ; 
dacă cumva ai nevoie de ele, ţi le trimit imediat, dar spune 
pe ce rută, să nu ajungă cumva în Germania unde ar fi oprite. 
Acolo cu siguranţă se va afla de ele .  Te rog să-mi dai un 
răspuns cît mai precis. 

Publicat pentru prima oara m : 
„AThiv Marksa i Enghelsa" 
vol. I, (VI), 1932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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7 8  

Engels către Ludwig Kugelmann, 

la Hannover 

Dragă Kugelmann, 

122, Regent's Park Road, 
N.W. Londra, 4 mai, 1884 

Cu sănătatea stau all right ; a fost o poveste plicticoasă 
şi lungă, de altfel nimic serios, dar ca să-ţi relatez totul mi-ar 
trebui pagini întregi. Am primit cartea ta poştală precum şi 
Leibniziada 152 pentru care îţi mulţumesc ; din păcate nu mă 
pot ocupa de asemenea probleme secundare căci sînt ocupat 
pînă peste cap cu pregătirea volumului 2 135), cu redactarea tra
ducerilor din lucrările lui Marx în germană, engleză şi fran
ceză l36). La aceasta se adaugă o nouă ediţie a două dintre lu
crările mele 153• Cartea a doua va apărea probabil separat ; dar 
cum toamna şi iarna trecută am pierdut atîta timp, am rămas 
în urmă cu toate şi din atîtea părţi mi se cere să-mi respect 
promisiunile încît m-am hotărît să nu mai fac nimic. 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII ed. rusă 1935 

7 9  

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 

la Parij; 
Londra, 10 mai, 84 

Dragă Lafargue, 
Iţi trimit un cec de 1 4  lire. 
Nu primesc nici un ziar parizian - aşa că aflu ce se 

petrece numai din „Standard" şi de la dumneata. Tactica du-

135) al „Capitalului". - Nota red. 
136) ediţia germană a „Mizeriei filozofiei" şi cea engleză a volu

mului I al „Capitalului". - J'lota red . 
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mitale electorală as fi recomandat-o şi eu. Lăsaţi în voia lor, 
oamenii ace�tia îşi iau singuri viaţa ; give them plenty of 
rope and they are sure to hang themselves 137) .  Bernst[ein] 
însă mi-a scris că Joffrin a avut un contracandidat, ceea cP 
după părerea lui n-a fost necesar 138). Spune-mi despre ce este 
vorba ca să-i pot răspunde 154. 

îţi mulţumesc pentru articol, nu este decît primul şi nu-mi 
amintesc să fi scris continuarea l55. 

Din traducerea lui Vaillant n-am văzut decît primul nu
măr. Este bună şi exactă, numai că el nu prea cunoaşte ter
menii militari. 

Conferinţele dumitale şi ale lui Deville sînt excelente 131, 
dar ar trebui ca cel puţin pentru tipar să dezvolţi concluziile 
celei de a doua conferinţe despre da�inism. Această parte 
aproape că se pierde în masa materialului precedent, iar con
cluzia nu este suficient de pregnantă şi nici nu este expusă 
amănunţit. A treia conferinţă încă n-am citit-o. De îndată ce 
la Zurich se va fi terminat „Misere de la philosophie11 81 le voi 
propune să publice aceste conferinţe în germană . 

. , Acum înohei, trebuie să termin o lucrare foarte impor
tantă : „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului" ; 
sper că la sfîrşitul săptămînii viitoare să fie gata ; pînă atunci 
trebuie să muncesc pe brînci. 

Salut-o pe Laura din partea mea şi a lui Nim care îţi 
trimite şi dumitale cele mai calde salutări. 

Publicat pentru prima oara m : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I. Paris 1956 

80 

Cu prietenie, al  d-tale, 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Eduard Bernstein 
la Zilrich 

[Londra] 17 mai, 84 
Dragă Ede, 
Manuscrisul va fi gata azi ; urmează redactarea şi finisa

rea care vor mai lua cîteva zile. Apoi H vei primi. Cred că 

u;l - dă-le destulă sfoară şi cu siguranţă se vor splnzura. -
Nota trad. 

138) Vezi volumul de fată, p. 143-144. - Nota red. 
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Kautsky va publica de probă capitolul despre familie (minus 
monogamia 139)) în „N[eue] Z[eit]", iar lucrarea în întregime 
va fi tipărită separat. Unde şi cum, îmi veţi propune voi cînd 
o veţi primi 156• 

Despre alegerile de la Paris 140) şi alte probleme am să-ţi 
s;criu de îndată ce voi avea puţin timp. Acum dau zor cu 
manuscrisul şi am lăsat totul deoparte, chiar lucrurile cele 
mai urgente. Va fi mare - cca 130 de pagini in-ocatvo scrise 
mărunt şi se numeşte „Originea familiei, a proprietăţii private 
şi a statului". 

E ora cînd se închide poşta şi totodată ora mesei. Salută-l 
pe Kautsky. 

Al tău, 
F. E. 

La celelalte necazuri se adaugă faptul că băiatul cel mic 
al lui Pumps este foarte grav bolnav, mă tem mult pentru el. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv K.. Marxsa i F. Enghelsa", 
vol. I, 1924 

8 1  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein şi 
Karl Kautsky 

la Zi.irich 

Londra, 22 mai 84 

Dragii mei, 
Vă trimit manuscrisul 141) cu excepţia capitolului final 

i:are mai trebuie redactat. Veţi vedea că nu merge pentru piaţa 
germană oficială ; gîndiţi-vă dacă n-ar fi cazul să fie publicat 
la Stuttgart, sub o firmă falsă, sau chiar la Zi.irich, şi scrieţi-mi. 
De cînd cu rachiul prusian 157, orice poartă numele meu este 

139) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21 ,  Editura politică. 
Bucureşti, 1965, p. 64-76. - Nota red. 

HO) Vezi volumul de faţă, p. 143-144. - Nota red. 
141) Vezi volumul de faţă, p. 137-138. - Nota red. 
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interzis. Dacă manuscrisul va merge la Stuttgart, n-aş vrea 
să fie judecat în prealabil de înţelepţii care domnesc acolo 158. 
În orice caz, trebuie să citesc eu însumi corectura şi de aceea 
rog ca ea să se facă în două exemplare, pe hîrtie bună cu mar
ginea lată, deoarece altfel nu se poate face o corectură ca lu
mea. Vă rog să-mi confiimaţi primirea printr-o carte poştală. 
Astă seară sau mîine voi răspunde la scrisorile voastre ; am 
lăsat totul baltă ca să termin treaba asta, iar acum trebuie 
să me1ig la înmormîntarea băieţelului lui Pumps, care a de
cedat duminică. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv K .  Marksa i F. Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

8 2  

Bătrînul vostru, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Zurich 

[Londra], 23 mai 1884 

Dragă Kautsky, 
Cred că ai primit manuscrisul capitolelor 1-8 142) ; l-am 

trimis ieri recomandat. Cum ţi-am mai propus, dacă vrei să iei 
de acolo ceva pentru „N[eue] Z[eit]", cred că cel mai bine 
este să alegi capitolul despre familie, exceptînd monogamia 143). 
Aceasta din urmă este tratată în partea respectivă într-o mă
sură care face posibil ca textul să arpară bine articulat. 

In ceea ce priveşte interdicţia, ţi-am scris deja că se va 
interzice din principiu orice e scris de mine ; „rachiul prusian" 
a fost pentru Bismarck o insultă personală şi de cînd Richter 
şi-a ticluit din asta o politică a rachiului 159 omul cu rachiul şi 
hîrtia pentru plicuri nu-mi mai iartă nimic. Toate argumentele 
tale cad de la sine 160 prin acceptarea cu succes a legii împo-

142) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului ". - Nota 1·ed. 

1 11) Vezi volumul de faţă, p. 137-138. - Nota red. 
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triva socialiştilor 144) şi interzicerea ziarului „Slidd[eutsche] 
Post" rni,  care i-a urmat. S-ar putea ca guvernul să perpetueze 
interdicţiile, fapt denotat de presa liberală care ne atacă pur 
şi simplu în unanimitate. Tu ca austriac nici nu poţi să înţelegi 
cum gîndesc nişte oameni ca Bismarck, Puttkamer & Co : pen
tru aceasta âr trebui să cunoşti statul prusian poliţist dinainte 
de '48 ; scopul urmărit de aceşti iunche1i birocraţi este renaş
terea lui prin intermediul legii împotriva socialiştilor. Tot restul 
- pe plan intern - este secundar. 

Despre „Dlihring" depozitat aici n-am auzit deocamdată 
n imic 145). 

Am „Capitalul" lui Rodb[ertus].  Nu pare să conţină mare 
lucru. Omul nu face decît să repete la nesfîrşit aceleaşi lucruri 
lipsite de substanţă. 

Materialele din arhivă se află la mine în siguranţă şi le 
voi înapoia în perfectă stare 1

62 . De îndată ce voi termina ca
pitolul final şi voi pune în ordine diverse lucruri din casă 
- cărţi etc., voi ataca volumul 2 al „Capitalului" - ziua, iar 
seara voi redacta în primul rînd „Misere de la Philosophie" 81 
pentru care voi face notele şi prefaţa 146). Această împărţire 
este nu numai utilă, dar şi absolut necesară, deoarece scrisul 
lui M[arx] nu poate fi descifrat mult timp la lumină artificială, 
afară doar de cazul că vrei cu tot dinadinsul să-ţi pierzi vede
rea. Critica făcută de mine lui Rodb[ertus] se va limita de 
altfel, în esenţă, doar la problema ;plagiatului 163 iar restul 
- utopiile lui de salvare socială, renta funciară, creditul fun
ciar menit să scape iuncherimea de datorii vor fi doar amintite. 
Vei avea deci suficient material pentru a-l desfiinţa pe acest 
mic exploatator de ţărani din Pomerania care poate că ar fi 
ajuns un economist de mîna a doua dacă n-ar fi fost greu de 
cap 147). De cînd tembeli a la Freiwald Thi.iringer, care pe de 
o parte se cramponează de noi, iar pe de altă parte de socia
liştii de catedră 19, vrînd să se pună bine şi cu unii şi cu alţii, 
joacă cartea „marelui Rodbertus" împotriva lui Marx, iar 
oameni ca Adolph Wagner şi alţi bismarckieni au făcut din 
e-1 un profet al socialismului carierist 164, n-avem nici un motiv 

1") La 12 mai 1 884 majoritatea din Reichstag a votat prelungirea 
legii excepţionale pină in 1886. - Nota red. 

W) Vezi volumul de faţă, p. 135. - Nota red. 
H8) F. Engels. Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui 

K. Marx „Mizeria filozofiei". - Nota red. 
H7) Pommer - in limba germană pomeranian, daT şi greu de cap. 

- Nota trad. 
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să cruţăm această somitate inventată de Rodbertus si tiimbi
ţată de Meyer 148) (care habar n-are de economie şi pe°ntru care 
Rodbertus era un tainic oracol). Individul nu a dat absolut 
nimic în domeniul economiei politice ; era talentat, dar a ră
mas mereu un diletant şi în primul rînd un pomeranian igno
rant şi un prusian arogant. El a enunţat doar cîteva teze co
recte pe care însă n-a ştiut niciodată să le folosească. Şi apoi, 
cum ar putea un om corect să accepte ca scrierile lui să fie 
evanghelie a carieriştilor socialismului bismarckian ? Asta este 
răzbunarea istoriei împotriva acestei „somităţi" umflate ar
tificial. 

Ştirile tale despre situaţia internă din Germania sînt în
totdeauna binevenite. 

Acum însă trebuie să-i scriu lui Ede. 

Al tău, 
F. E.  

Publicat pentru prima oară i n  : 
„Arhiv Marksa i iEnghelsa", 
voi. I (VI) 1932 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

8 3  

Engels către Eduard Bernstein rn5 

la Zi.irich 

Londra, 23 mai 1884 

Dragă Ede, 
Sper că în cele din urmă călătoria de afaceri a fost în

cununată de succes. După părerea mea, acum principala pro
blemă este de a distrage atenţia acestor domni de la vechea 
cale ; dacă reuşim, o vom putea folosi din nou din cînd în 
cînd. Imbecilitatea poliţiei va face restul 166. 

Mi-am comandat „Ziua de lucru normală" a lui Rodbertus, 
dar este epuizată. Dacă poţi să-mi trimiţi lucrarea - cu titlu 
de împrumut fireşte - aş fi bucuros, deoarece ea reprezintă 
singura versiune autentică a propunerilor lui de reformă pentru 
muncitori. Numerele din vechiul „Soc[ial]-Dem[okrat]" ţi le 

148) Rudolf Hermann Meyer. - Nota red. 
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trimit acum registred 149) înapoi, deoarece am descoperit că 
le are Lessner. La traducerea lui Lafargue erau unele lucruri în 
suspensie 150), de aceea am mai reţinut originalul ; acum, de
sigur, ţi-l pot înapoia. 

Singer a fost aici ; între altele i-am spus părerea mea 
asupra tacticii în cazul scrutinului de balotaj . Mi se pare un 
nonsens formularea unei reguli, valabile pentru toate cazurile ; 
o astfel de regulă nici n-ar putea tfi respectată în realitate. 
Dispunem de o mare forţă care va rămîne total neutilizată 
dacă în toate cazurile în care nici unul din candidaţii noştri 
nu participă la scrutinul de balotaj s-ar proclama abţinerea 
de la vot. Practica arată că, în asemenea cazuri se constituie 
întotdeauna blocuri electorale spontane, de pildă cu centrul l67 : 
votăm acolo pentru voi dacă votaţi dincolo pentru noi ; în 
felul acesta am obţinut nu o dată locuri. Desigur, în asemenea 
cazuri se fac şi prostii, ele se fac oricum, dar asta nu înse.cunnă 
că trebuie să se facă una şi mai mare. I-am spus chiar că, de 
pildă, în localităţi ca Berlinul, unde lupta electorală se desfă
şoară aproape exclusiv între noi şi progresişti 62 nu sînt ex
cluse înţelegerile pre-electorale : voi ne cedaţi cutare cir
cumscripţii, iar noi vouă cutare circumscripţii - fireşte, în 
condiţii cînd se poate conta pe faptul că înţelegerea va !fi 
respectată. Ceea ce mi se pare o stîngăcie este încercarea de a 
stabili dinainte, în cadrul congresului, reguli general valabile 
pentru cazuri tactice care aparţin viitorului. 

Au fond 151), mă bucură faptul că legea împotriva socia
liştilor a fost prelungită 22 şi nu abrogată. Filistinul liberal ar 
fi cucerit în alegeri o mare victorie pentru conservatori 168 ; 
pentru legea împotriva socialiştilor el ar trece nu numai prin 
foc şi prin apă, dar şi prin cele mai adînci gropi de gunoi .  Şi 
apoi după aceasta ar fi urmat o nouă lege, mai aspră. In si
tuaţia actuală, se pare că este ultima dată cînd este prelungită 
iar dacă bătiinul Wilm 152) va muri din cauza colicilor lui re
nale, practic ea va înceta să mai existe. Faptul că liberalii 
germani şi centrul s-au compromis în alegeri 169 valorează ceva. 
dar şi mai mult valorează dreptul la muncă bismarckian 179• 
De cînd acest maestru al confuziei s-a apucat de asta, avem 
şansa de a scăpa de tînguitori 84 a la Geiser. In plus, trebuie 

H9) - recomandat. - Nota trad. 
150) Vezi volumul de faţă, p. 120-121 .  - Nota red. 
1s1) - In fond. - Nota trad. 
152) Wilhelm I. - Nota red. 
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să fii Bismarck ca să faci asemenea prostie în prezenţa unei 
mişcări muncitDreşti care nici chiar cu legi excepţionale nu 
poate fi redusă la tăcere. Deocamdată, ai noştri fac bine ră-1 
împing cît mai departe cerîndu-i să treacă la fapte ; de îndată 
ce individul se va angaja ceva mai mult (ceea ce însă cu si
guranţă n-o va face aşa curînd), toată pălăvrăgeala se va re
duce la poliţismul prusian. Ca program electoral, frazele goale 
nu-l vor ajuta prea mult. 

Dreptul la muncă a fost descoperit de Fourier, dar la 
acesta se realiza numai în cadrul falansterului, presupunea deci 
existenţa acestuia. Fourieriştii, filistinii paşnici de la „Democra
tie pacifique", cum se numea ziarul lor, l-au propagat tocmai 
plimtru că suna inofensiv. La 1848 muncitorii parizieni - cu 
totala lor confuzie teoretică - i-au dat crezare căci părea atît 
de practic, atît de puţin utopic, atît de uşor realizabil .  Guver
nul l-a aplicat - în unicul mod în care îl putea aplica socie
tatea capitalistă - prin atelierele naţionale 170 lipsite de orice 
sens. La fel s-a realizat dreptul la muncă aici, în Lancashire, în 
timpul crizei de bumbac din 1861-64, prin înfiinţarea atelie
relor municipale. El s-a aplicat şi în Germania, în coloniile de 
muncă de care acum sînt încîntaţi filistinii, dar în care dom
nesc foametea şi ciomagul. Ca revendicare separată, dreptul la 
muncă nici nu poate fi realizat altfel . I se cere societăţii ca
pitaliste să-l realizeze, iar ea nu-l poate realiza decît în ca
drul condiţiilor ei de existenţă şi atunci cînd de la ea este 
revendicat dreptul la muncă, acesta este revendicat în condi
ţiile determinate ale societăţii, aşadar sînt revendicate ateliere 
naţionale, case şi colonii de muncă. Dar dacă revendicarea drep
tului la muncă exprima indirect revendicarea răsturnării mo
dului de producţie capitalist, ea reprezintă, în raport cu situa
ţia actuală a mişcării, un pas înapoi, o cedare în faţa legii 
împotriva socialiştilor, o fr:ază care nu poate avea alt scop decît 
de a semăna confuzie în rîndurile muncitorilor şi de a-i îm
piedica să înţeleagă obiectivele pe care trebuie să le urmă
rească şi condiţiile în care pot să le atingă. 

La Paris, în alegerile pentru consiliul municipal ai noştri 
au aplicat practic tactica recomandată de tine şi l-au desem
nat pe Dereure împotriva 'lui Joffr[in] numai pentru că la în
ceput împotriva acestuia nu candida nici un oportunist 164 şi, 
prin urmare, aici opoziţia era aproape necesară. De abia apoi 
a apărut Simoneau ; atunci Guesde a cerut imediat ca Dereure 
să-şi retragă candidatura ; dar n-au avut curaj să facă acest 
lucru şi D [ereure] a căzut cu succes. In schimb, Vaillant a 
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repurtat în arondismentul său victoria asupra posibiliştilor ; 
Reties este un beţivan (poivrard) de cea imai proastă reputaţie 
aşa încît a căzut pe bună dreptate. Iar dacă Joffrin a căzut la 
al doilea tur de scrutin de vină nu sînt ai noştri, ci ai lui. 
De altfel, cu posibiliştii 12 va trebui să ne războim pînă cînd vor 
accepta o înţelegere electorală cu ai noştri ; de cînd fără multă 
vorbă s-au declarat Parti ouvrier par excellence 153) îi constrîng 
pe ai noştri la opoziţie directă. Aşadar, ori-ori ; totul depinde 
numai de ei. 

In ceea ce-l priveşte pe Joffrin, programul său era atît de 
nesărat şi sărăcăcios încît nici radicalii n-au mai propus un 
contracandidat, deoarece programul lui Joffrin era în fond 
al lor ! 

„Justice" care apare aici devine din săptămînă în săptă
mînă tot mai j alnică. 

Al tău, 
F. E. 

Mă voi apuca şi de Dlihring. Cam pe cînd vreţi să înce
peţi tipărirea ? Dacă încep, v-aş putea trimite imediat 6-8 coli, 
deşi tocmai la început !trebuie mult redactat. 

„Războiul ţărănesc" va fi revăzut complet, cu excepţia ex
punerii evenimentelor militare 153. Pentru această lucrare am 
studiat foarte mult în ultimi ani, ea va cuprinde o bună parte 
din istoria Germaniei. Dar asta după ce va fi gata „D[lihring]" ! 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată în : 
"Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 ; integral in : "Briefe 
von Friedrich Engels an Eduard 
Bernstein", Berlin, 1925 

84 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra, 26 mai 1884 

Dragă Laura, . 
De cînd am primit scrisoarea ta din data de 15 am avut 

multe necazuri. Pe 1 8  s-a prăpădit băieţelul lui Pumps şi pe 

m) - Partid muncitoresc vrin excelenţă. - Nota trad. 
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22 a fost înmormîntat. Copilul a avut tuse convulsivă, bronşită, 
convulsii şi laringită difterică ; deja cu o săptămînă înainte 
de a muri nu mai erau decît slabe speranţe. Credeam că Pumps 
sau Percy ţi-au scris, dar se pare că ei au fost convinşi că ştii 
de la mine. Eu am fost ocupat cu terminarea lucrării mele 1M), 
din cauza căreia nu am răspuns nici la scrisorile cele mai ur
gente şi pe care am încheiat-o, după cum îţi poţi imagina, în 
împrejurări foarte grele. Acum este gata, mîine expediez ul
timele pagini. Cît va dura tipărirea, nu ştiu. 

Îmi pare foarte rău că nu vrei să traduci l55) procesul de 
acumulare a capitalului 156). Mai gîndeşte-te. Mă tem că n-o 
vom scoate la capăt fără ajutor şi, ca să rfiu sincer, am extrem 
de puţină încredere în ajutorul pe care-l pot primi aici. 
Aveling este plin de bune intenţii, dar trebuie să traducă un 
material care nu-i este deloc familiar dintr-o germană pe care 
n-o cunoaşte, într-o engleză pe care n-o cunoaşte 157) .  Cu şti
inţele naturii, s-ar fi descurcat, dar în economia politică şi 
fenomenele industriale el nu cunoaşte nici măcar terminologia 
elementară. Iar Sam, care a tradus capitolul întîi, mult mai 
bine decît mă aşteptam, merge prea încet. Şi totuşi, traduce
rea trebuie să apară ; K. P[aul] şi Co, cu care sper să ajung 
la un acord, mă presează, dar dacă nu voi putea promite că 
manuscrisul va fi gata să zicem în noiembrie, nu voi putea 
încheia contractul. Poate încerci să traduci cîteva pagini să 
vezi cum merge. Un dicţionar german-englez nu ţi-ar folosi la 
nimic ; cuvintele pe care tu ar trebui să le cauţi nu le-ai găsi 
:i.colo. Ai putea lăsa locuri libere pe care le-aş completa eu ; 
ln cea mai mare parte ar fi termeni tehnici sau filozofici . 

Conferinţele lui Paul 131 au un mare succes, „New Yorker 
Volkszeitung" le publică cu regularitate, în traducere proprie, 
cred eu. Dacă în Franţa ar exista doi-trei oameni care ar putea. 
şi ar vrea, să folosească în acelaşi mod publicaţiile germane, 
acest lucru ar fi de mare ajutor pentru francezi. Prevăd că 
atunci cînd va apărea Originea familiei etc. ", Paul va voi 
neapărat s-o traducă ; lucrarea conţine multe lucruri care intră 
în sfera preocupărilor lui, dar dacă se apucă de treabă, va tre-

15') F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului". - Nota red. 

m) Vezi volumul de faţă, p. 131-132. - Nota red. 
158) In manuscris în germană : Akkumulationsprozess des Kapitals. 

- Nota red. 
157) In manuscris în germană : aus einem ihm unbekannten Deutsch. 

in ein ihm unbekanntes Englisch. - Nota red. 
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bui sa ia cuvintele germane în înţelesul lor propriu, şi nu în 
înţelesul pe care ar dori el să-l confere acestor cuvinte, căci 
eu n-am să am deloc timp s-o revăd. Acum, ziua voi lucra la 
volumul 2 al „Capitalului ", iar seara la redactarea diveIBelor 
traduceri care au venit sau urmează să vină. Lucrarea pe care 
am terminat-o acum va fi, pentru multă vreme, ultima semnată 
de mine. Te rog să-i spui lui Deville că n-am avut timp să 
citesc ultima lui conferinţă, dar o voi face chiar săptămîna 
asta ; sper că este la fel de bună ca cele precedente. 

Acum trebuie să închei ; e trecut de unsprezece şi Nim 
vrea să se culce ; „are dureri în tot corpul", adică un uşor 
reumatism muscular, consecinţă a unei răceli şi acum trebuie 
să aştepte la uşă pînă mă duc să expediez scrisoarea, doarece 
Annie s-a culcat. Aşadar, n-o mai frustrez pe Nim de odihna 
aiît de nece5ară (a moţăit un pic în fotoliul ei), sper să mă ierţi 
că nu-ţi scriu mai mult. 

Apropo, Liebknecht se pare că a fost la Paris ; ziarele ger
mane relatează despre el lucruri dintre cele mai surprinzătoare, 
de pildă, că la un banchet ar fi vol"'bit de un nătărău ca 
Leclere 171. 

Săl'utări de la Nim. 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
�Correspondance", voi. I, 
Paris, 1956 
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Cu afecţiune, al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 5 iunie 1884 

Dragă Ede, 
Am fost 8 zile la mare 172. Acolo m-am tăiat foarte rău 

la arătătorul de la mîna dreaptă ; de aceea nu pot să scriu 
decît puţin şi prost. K[autsky] trebuie deci să aştepte, deoarece 
„S[ozialdemokrat]" este mai important decît „N[eue] Z[eit]" şi 
de altfel cu aceasta din urmă lucrurile stau de aşa natură încît 
nu mai contează dacă îmi spun sau nu părerea. Dealtfel, toate 
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acţiunile lui K[autsky), în măsura în care mi le-a împărtăşit 
şi in măsura în care pot să apreciez situaţia, mi se par pe 
deplin corecte 173. 

Cu „S[ozialdemokrat]" lucrurile stau puţin a'Ufel. De cînd 
domnii tînguitori 84 au constituit formal un partid şi deţin ma
joritatea în fracţiune, de cînd au devenit conştienţi de puterea 
ce le-a fost conferită prin legea împotriva socialiştilor 22, şi o 
folosesc, consider că avem odată în  plus datoria de a menţine 
pînă la ultima posibilitate poziţiile pe care noi le deţinem, iar 
dintre acestea poziţia de la „S[ozialdemokrat]" este cea mai 
importantă. 

Aceşti oameni trăiesc datorită legii împotriva socialiştilor .  
Dacă mîine ar fi  posibilă o dezbatere liberă, m-aş pronunţa 
pentru o ofensivă imediată şi ei ar fi înftinţi rapid. Dar atîta 
timp cît o dezbatere liberă nu este posibilă, atîta timp cît ei 
stăp1nesc întreaga presă tipărită în Germania, iar numărul lor 
(majoritatea „liderilor") le dă posibilitatea să recurgă din plin 
la bîrfe, intrigi, calomnie, noi trebuie să evităm orice ar putea 
să fie de natură ca ruptura, adică vina rupturii să fie pusă pe 
seama noastră. Această regulă generală a luptei din partidul 
propriu trebuie acum respectată mai mult ca oricînd. Ruptura 
trebuie pregătită în aşa fel încît noi să ducem mai departe par
tidul vechi, iar ei să se retragă, să fie excluşi. 

Nu este momentul. in prezent, toate avantajele sînt d e  
partea lor. Nu-i putem opri ca, după ruptură, să ne defăimeze 
şi să ne calomnieze în Germania, să se erijeze în reprezentanţi 
ai maselor (doar masele îi aleg ! ) .  Noi n-avem decît „S[ozial
demokrat]" şi presa din străinătate. Ei pot acţiona deschis, pe 
cînd pentru noi e foarte greu. Dacă noi iniţiem acum ruptura, 
întreaga masă a partidului va spune, nu :fără temei, că am se
mănat discordie, am dezorganizat partidul, într-o perioadă în  
care acesta de abia se  reorganizase, cu mari eforturi ş i  riscuri . 
Dacă vom putea evita ruptura, atunci ea va putea fi amînată 
- cred eu - pînă cînd o schimbare în Germania ne va da 
mai multă libertate de acţiune. 

Dacă totuşi ruptura va deveni inevitabilă, ea nu trebuie în  
nici un caz să  aibă un caracter personal, să  fie o gîlceavă (sau 
care să apară ca atare) î ntre tine şi cei din Stuttgart de pildă, 
ci trebuie să rezulte dintr-o chestiune principială bine deter
minată, adică dintr-o nerespectare a programului. Deşi pro
gramul 174 are multe neajunsuri, totuşi, studiindu-l atent, vei 
găsi destule puncte de sprijin. Programul nu este sub jurisdic
ţia fracţiunii. Apoi, ruptura trebuie pregătită in aşa fel încît cel 
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puţin Bebel să fie de acord şi să ni se alăture imediat. In plus, 
trebuie să ştii ce vrei şi ce poţi să faci dacă se produce ruptura. 
A lăsa „S[ozialdemokrat"] pe mîna acestor oameni ar însemna 
oompromiteriea partidului german în faţa întregii lumi. 

In această privinţă graba este foarte dăunătoare ; hotărî
rile luate în primul moment, dictate de patimă, par întotdeauna 
teribil de nobile şi eroice, dar de obicei duc la prostii, fapt 
de care m-am convins de sute de ori din proprie experienţă. 

Aşadar : 1. Ruptura să fie pe cît posibil evitată ; 2. dacă 
va deveni inevitabilă, să se acţioneze în aşa fel încît să por
nească de la ei ; 3. între timp să fie totul pregătit ; 4. să nu 
se facă nimic fără participarea măcar a lui Bebel, şi dacă se 
poate şi a lui Liebknecht, care se va îndrepta (poate chiar 
prea mult) de îndată ce va vedea că ruptura este inevitabilă 
şi 5. să se menţină poziţia de la „S [ozialdemokrat]" envers et 
contre tous 158), pînă la ultimul cartu.ş . Aceasta este părerea 
mea. 

Acestor domni care vă privesc „de sus" le veţi putea plăti 
înmiit. Nimic nu vă va împiedica să-i trataţi pe aceşti măgari 
cu destulă aroganţă şi ironie pentru a le tăia pofta de a vă mai 
ataca. Cu astfel de oameni, ignoranţi şi mîndri de ignoranţa 
lor, nu trebuie să se discute serios, ci trebuie ironizaţi şi în
fundaţi cu propriile lor vorbe. 

Să nu uiţi, de asemenea, că dacă se va ajunge la ciocnire, 
eu nu voi avea timp să mă arunc în luptă aşa cum aş fi vrut, 
căci sînt extrem de ocupat cu lucrările în care m-am angajat. 

Aş prefera, de asemenea, să nu te plîngi la modul gene
ral de filistini, să-mi dai cîteva amănunte despre ce spun şi 
ce doresc. Nota bene, cu cît vei discuta cu atît îţi vor oferi 
mai mult material pentru propria lor condamnare. 

Scrie-mi în ce măsură pot să discut aceste lucruri în co
respondenţa mea cu Bebel ; trebuie să-i scriu zilele astea, dar 
am să amîn pe luni, 9 ale lunii curente, timp în care aş putea 
primi răspunsul tău. 

Salutări lui Kautsky 

Publicat pentru prima oară în : 
„Die Briefe von Friedrich Engels 
an Eduard Bernstein", Berlin, 1925 

al tău, F. 1':. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

15e) - faţă de şi împotriva tuturor. - Nota trad. 
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Engels către August Bebel 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

149 

Londra, 6 iunie 1884 

Dragă Bebel, 
Am primit scrisoarea ta din 4 iunie şi voi avea grijă de 

anexă. Nu-mi scrii dacă ai primit recomandata mea din 21 apri
lie prin care ţi-am trimis înapoi plicul rupt al scrisorii tale 
din 18  aprilie. In cazul în care se va constata că scrisoarea a 
fost interceptată, stieberismul poştal ar fi de două ori dovedit 11:;_ 

Dacă toate ar merge după cum vor conservatorii 168 şi li
beralii 176 şi după dorinţele nedeclarate ale filistinului progre
sist 62, legea împotriva socialiştilor 22 ar fi devenit de mult 
o instituţie permanentă în Germania şi ar dăinui în veci. Dar 
aşa ceva nu este posibil dectt dacă în lume nu se va mai în
tîmpla nimic şi toate vor rămîne cum sînt. 1n pofida tuturor 
acestor dorinţe, legea ar fi căzut comple.t dacă amicul Bismarck 
n-ar fi recurs la ultimele două, şi cele mai puternice, mij
loace : intervenţia directă 146 a lui Lehmann 15g) şi ameninţa
rea cu dizolvarea 177. Aşadar, pentru a pune capăt acestei is
torii nici măcar nu e nevoie de o zguduire prea puternică a 
statu-quo-ului, care momentan este atît de paşnic. Sînt con
vins că acest lucru se va întîmpla cel tîrziu în următorii 
doi ani. 

Ce-i drept, Bismarck ne-a jucat pentru prima oară real
mente o festă, procurîndu-le ruşilor 300 milioane de mărci 
aur 134. Aceasta îl va ajuta pe ţar să facă faţă vreo cîţiva ani 
dificultăţilor financiare acute şi va amîna pentru un timp, 
primejdia ce-l ameninţa : de a convoca stările pentru a obţine 
bani, ca în Franţa în 1789 şi în Prusia în  1846. Dacă în Rusia 
revoluţia nu va fi amînată cu cîţiva ani atunci sau vor inter
veni complicaţii neprevăzute, sau vor exploda cîteva bombe 
nihiliste. Şi într-un caz şi în celălalt totul este de domeniul 
imprevizibilului. Sigur este nwnai că recenta manevră cu îm
prumutul nu va putea fi repetată. 

In ţară ne aşteaptă, cum spui şi tu, schimbarea suvera
nului, care va zdruncina totul. Este aceeaşi situaţie din 1840, 

159) Wilhelm 1. - Nota red. 
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înaintea morţii bătrînului F[riederic] W[ilhelm] al III-lea. De 
vechea stagnare politică sînt legate atîtea interese încît filisti
nul nu doreşte nimic altceva decît eternizarea ei. Dar odată 
cu bătiinul monarh 160) va dispărea cheia de boltă şi toată 
această construcţie artificială se va nărui ; cînd vechile interese 
sînt confruntate cu o situaţie nouă, se constată deodată că 
astăzi lumea arată cu totul altfel decît ieri si că trebuie căutate 
noi puncte de sprijin. Noul monarh 161) Şi noul său anturaj 
urzesc de mult planuri ; efectivul celor care conduc sau sint 
apţi de a conduce sporeşte şi se primeneşte ; în noile condiţii, 
funcţionarii sînt dezorientaţi ; viitorul nesigur, faptul că nu 
se ştie cine va ajunge la putere mîine sau poimîine, pertur
bează funcţionarea maşinii guvernamentale. Este exact ceea 
ce ne trebuie. Dar căpătăm şi mai mult. In p1imul rînd, este 
sigur că la început noul guvern va avea tendinţe de liberali
zare, dar curind se va speria de sine însuşi, se va trece dintr-o 
extremă în alta, iar în cele din urmă va vegeta, trăind de azi 
pe mîine şi adoptind de la caz la caz decizii contradictorii. 
Lăsînd la o parte efectele generale ale acestor oscilări, ce se 
va întîmpla cu legea împotriva socialiştilor dacă va fi aplicată 
în aceste condiţii ? Cea mai neînsemnată îneercare de a o aplica 
„cinstit" este în sine suficientă pentru a o face ineficientă. 
Una din două : sau va fi aplicată ca acum, după bunul plac al 
poliţiei, sau va fi încălcată la tot pasu!l. Acesta este un aspect. 
tn al doilea rînd, în acest caz dugheana politică burgheză se 
va anima, în sfîrşit, partidele oficiale vor înceta de a mai fi 
o masă reacţionară ca azi (ceea ce pentru noi nu e nici un 
cîştig, ci adevărată pagubă), ele vor începe din nou să se lupte 
serios între ele şi, de asemenea, să lupte pentru puterea po
litică . Pentru noi este o deosebire uriasă dacă nu numai na
ţional-liberalii, ci şi liberalii 159 prinţulti.i moştenitor vor avea 
şansa de a guverna sau dacă, la fel ca acum, apţi de a gu
verna vor fi numai conservatorii. Niciodată nu vom reuşi să 
îndepărtăm masele de partidele liberale atîta timp cît acestea 
nu au prilejul să se discrediteze în practică, venind la cîrmă 
şi dovedind că nu sînt în stare de nimic. Continuăm să fim, 
ca în 1848, opoziţia viitorului şi trebuie deci să avem la pu
tere cel mai extremist partid din cele existente ca să putem 
fi, în raport cu el, opoziţia prezentului. Stagnarea politică, 
adică lupta fără rost şi fără scop, ca în prezent, a partidelor 

100) WilhPlm I. - Nota red. 
m) prinţul moştenitor Frederic Wilhelm. - Nota r•l. 
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oficiale nu ne poate servi multă vreme. Mult mai bine ne-ar 
servi o luptă progresivă între aceste partide, cu deplasarea 
permanentă spre stînga a centrului de greutate. Aşa se întîm
plă acum în Franţa, unde lupta politică se desfăşoară, ca în
totdeauna, într-o formă clasică. Guvernele care se succed se 
deplasează tot mai mult spre siînga, un guvern Clemenceau 
este deja previzibil, şi nu va fi cel mai burghez. Cu fiecare 
înaintare spre stînga muncitorilor li se acordă concesii (vezi 
ultima grevă din Denain 178, unde pentru prima dată nu a in
tervenit armata) şi, ceea ce este mai import.ant, se pregăteşte 
din ce în ce mai mult terenul pentru bătălia decisivă. iar 
poziţia partidelor devine mai clară şi mai evidentă. După pă
rerea mea, această înaintare lentă dar fermă a republicii fran
ceze spre deznodămîntul necesar - confruntarea dintre bur
ghezia radicală, chipurile socialistă, şi muncitorii cu adevărat 
revoluţionari - este pentru noi unul din evenimentele cele 
mai importante şi sper că nu se va opri ; eu mă bucur că la 
Paris oamenii noştri nu sînt încă destul de puternici (în schimb 
ei sînt mai puternici în provincie) pentru a nu fi atraşi prin 
fraze revoluţionare la vreun puci. Desigur, în confuza Ger
manie dezvoltarea nu poate avea loc ca în Franţa, în forme de 
o claritate clasică ; sîntem prea înapoiaţi ; nouă nu ni se în
tîmplă decît ceea ce li s-a întîmplat deja altora. Dar oricît de 
jalnice ar fi partidele noastre oficiale, o viaţă politică, oricum 
ar fi ea, ar constitui un avantaj în comparaţie cu actuala 
moarte politică, această atmosferă în care totul se reduce la 
intrigile din politica externă. 

Mai curînd decît mă .aşteptam, amicul Bismarck s;i-a dat 
jos pantalonii şi a arătat întregului popor pooteriorul drep
tului său la muncă : legea pentru a4iistenţa săracilor promul
gată în Anglia în al 43-lea an de domnie .al Elisabetei, in
clusiv amendamentul «bastiliilor» din 1834 179 ! Ce bucurie pen
tru Blas, Geiser şi Co., care de mult îi tot dădeau zor cu drep
tul la muncă şi ajunseseră să creadă că ei chiar l-au prins pe 
B[ismarck] ! Şi dacă tot sînt la subiectul ăsta, nu pot să nu-ţi 
spun că declaraţia acestor domni în Reichstag - în măsura 
în care pot aprecia după ce scriu corespondenţele proaste din 
ziare - şi din propria lor presă mă convinge încă o dată că 
cel puţin eu sînt departe de a mă situa pe aceleaşi poziţii 
cu ei şi că nu am nimic comun cu ei. Aceşti filantropi chipu
rile „cultivaţi", dar în realitate ignoranţi desăvîrşiţi care re
fuză cu încăpăţînare să înveţe ceva, în pofida avertismentelor 
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repetate ani de-a rîndul de Marx şi de mine, nu numai că au 
beneficiat de îngăduinţa, dar au fost chiar ajutaţi să ajungă 
în Reichstag, mi se pare că îşi dau seama din ce în ce mai 
bine de faptul că au majoritatea în fracţiune şi de faptul că 
tocmai ei, care se gudură pentru fiecare frimitură de socia
lism de stat pe care le-o azvîrle Bismarck, sînt în cea mai mare 
măsură inte�esaţi în menţinerea legii împotriva socialiştilor, 
urmînd ca aceasta cel mult să fie aplicată mai blînd unor 
oameni atît de bine intenţionaţi ca ei. De altfel, doar oameni 
ca mine şi ca tine sînt incomozi pentru guvern ; dacă ar scăpa 
de noi ar putea să se demonstreze cu uşminţă că nu e nevoie 
de legea împotriva socialiştilor. Abţinerea şi întreaga atitudine 
faţă de legea dinamitei au fost şi ele semnificative 180• Dar 
cum va fi la viitoarele alegeri 181, dacă aşa cum se pare, acestor 
indivizi le vor reveni cele mai sigure circumscripţii ? 

Păcat că în lunile critice care wmează, tocmai în preajma 
alegerilor, vei fi atît de departe ; sînt convins că am avea să 
ne spunem o sumedenie de lucruri. N-ai putea să-mi dai o 
adresă de unde să-ţi fie trimise scrisorile mele ? Sper că şi tu 
îmi vei comunica din cînd în cînd lucruri interesante din că
lătoria ta. 

Făcînd abstracţie de priogresele şi coeziunea elementelor 
burgheze cultivate din partid, nu mă tem cîtuşi de puţin de 
evoluţia evenimentelor. Aş vrea însă să se evite o sciziune cît 
timp nu avem cîmp liber de acţiune, dar dacă trebuie - şi în 
privinţa asta decideţi voi - atunci file şi aşa ! 

Imi apare o lucrare despre „Originea familiei, a proprie
tăţii şi a statului" ; ţi-o voi trimite de îndată ce iese de 
sub tipar. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

153 

Londra, 20 iunie 1884 

Dragă bătline, 
Te anunţ că ţi-am expediat astăzi un mandat de cinci lire 

şi sper că la data cînd vei primi această scrisoare, care pleacă 
cu poşta următoare, vei fi frn:,t înştiinţat de la poştă de so
sirea mandatului. Aşteptam de mult să am nişte bani dispo
nibili şi mă bucur că acest moment a sosit. 

Din păcate însă nu-ţi pot scrie o scrisoare lungă deoarece 
starea specială în care mă aflu nu-mi permite să stau mult 
la pupitru, mi s-a şi interzis acest lucru. Din păcate nu mă 
simt bine ; a trebuit să lucrez mult, dar odihna la pat pe care 
o practic riguros de cîteva zile va îndrepta lucrurile. Dictez 
acum volumul 2 al Capitalului şi merge destul de bine ; este 
însă o muncă uriaşă care va cere mult timp şi uneori bătaie 
de cap. Din fericire, capul îmi este în perfectă o rdine şi pe 
deplin apt de muncă, ceea ce sper că-ţi va den,onstra cărticica 
„Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului" carp 
va apare în culind. Pînă la sfîrşitul acestui an sper să apară 
şi cartea a doua a „Capitalului" ;  cea de a treia - anul 
viitor. 

De Rusalii am fost 8 zile la Borkhei.m 172 ; el mai zace cu 
hemiplegia lui, se scoală din pat de trei ori pe zi pentru 
mese şi ca să mai lucreze îşi scrie biografia 162 

; este vesel şi 
bine dispus, ceea ce în starea lui e o minune, dar uneori se 
plktiseşte îngrozitor. Nu poate citi nimic care să-l solicite, 
dar aşa ceva nu făcea el nici înainte. Din cînd în cînd îi tri
mit cărţi şi alte asemenea lucruri. Mă întreabă adesea d0 tine ; 
în general am vorbit mult de tine şi de vremurile de altă dată 

Printre hîrtiile lui Marx mai sînt cîteva reviste etc. mi
litare şi alte materiale despre detaşamentele germane din El
veţia, probabil, cele despre care mi-ai scris 86. PoatP mai gă
sesc ceva. Aici se păstrează totul dar încă într-o mare dezor
dine. Deocamdată trebuie să închid toate scrisorile ek. într-o 
ladă pînă cînd voi avea timp să l� triez şi să le pun în ordine. 
Acum este absolut necesar să transcriu citeţ ultimele volume 
ale Capitalului şi să fac textul publicabil. Dintre cei în viaţă 
numai eu pot face aceste două lucruri. Dacă mă curăţ înainte 
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de a fi terminat, pentru oricine altul va fi imposibil să desci
freze lucruri pe care Marx însuşi adesea nu mai era în stare 
&;ă le citească ; doar soţia lui şi cu mine reuşeam. Scrisorile în 
achimb sînt scrise în aşa fel încît le pot citi şi alţii. 

Peste trei-patru luni în Germania 181 vor avea loc alegeri. 
Am mari speranţe. Printre lideri sînt multe ciurucuri, dar pe 
mase mă bizui ca pe o stîncă. 

Publicat pentru prima oară în 
F. Engels. „ Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Johann Philipp Becker)". Berlin 1920 

88 

Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Zilrich 

Londra, 21 iunie 1684 

Dragă Kautsky, 
Sper că te-ai întors din călătoria făcută la Salzburg şi că 

acum îmi vei putea scrie cum s-a terminat la Stuttgart pe 
malul Neckarului povestea cu N[eue] Z[eit] 173 ; din cele ce 
îmi scriu Ede şi August, deduc că între timp domnii înţe
lepţi 158 s-au mai potolit. Ar fi timpul să am un răspuns în 
privinţa manuscrisului meu. Ede mi-a scris cîteva iinduri cu 
creionul, a promis să scrie mai mult, n-a făcut-o. 

Manuscrisul vostru 81 mai zace aici şi pînă acum nu i s-a 
acordat atenţie din următoarele motive. După terminarea ma
nuscrisului 162) am stat ca pe ghimpi pînă cînd am început să 
lucrez la volumul al 11-lea al Capitalului. In cele din urmă 
m-am apucat. Intenţionam ca seara să redactez traducerea 
voastră şi pe cea engleză (a volumului I a Capitalului). Dar 
asta a fost socoteala de acasă. De la Paşte încoace, am tras 
zdravăm, adesea cite 8-1 0  ore la masa de scris iar consecinţa 
a fost că am făcut o recidivă, dar de data aceasta în formă 

112) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului". - Nota red. 
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cronică şi nu subacută ca înainte. Acum mi s-a interzis din 
nou să mai stau la masa de scris, sauf quelques exceptions 163). 
Am recurs aşadar la o soluţie eroică : l-am angajat pe Eisen
garten ca să-i dictez manuscrisul şi de la începutul săptămînii 
trudesc împreună cu el între orele 10-5, timp în care zac pe 
canapea şi mă refac văzînd cu ochii (ceea ce este o prostie, 
căci de văzut nu se vede nimic, se simte), dar, fireşte, lent. 
Treaba merge mult mai bine decît mă aşteptam. E[isengarten] 
este inteligent şi harnic, lucrează cu plăcere mai ales că acum 
studiază volumul I care a apărut în ediţia a treia. Dată fiind 
starea manuscriselor, trebuie să revăd în fiecare seară ceea 
ce am dictat, să fac un fel de preredactare. în momentul de 
faţă asta imi ia tot timpul disponibil. Cred însă că în curînd 
va mel'ge mai repede, deoarece vom ajunge la tex1:ul iniţial 
dinainte de 1 870 unde probabil va fi mai puţin de redactat. 
Mi-ar fi greu să redactez manuscrisul vostru în poziţia culcat. 
Dacă însă e urgent am s-o fac. Dar asta numai in extremis, 
respectiv dacă va fi absolut necesar şi numai după ce veţi fi 
tenninat voi. Tot atunci va fi gata - dacă nu chiar mai de
vreme - prefaţa despre Rodbertus 164). 

Despre „cultivaţii" de care tu te plîngi ce să mai spun, 
îi cunosc pe aceşti filistini de 40 de ani, sub diverse aspect.e 
şi i-am scris pe larg lui Ede 165). Principalul este să nu le per
miţi nimic, dar în acelaş timp să rămîi complet indiferent. 

Atentatorii au descoperit în sfîrşit adevărul 183. Au vrut 
să stîrpească din rădăcină vechea societate şi deodată au con
statat că nu e vorba de rădăcină ci de mădular. Convinşi de 
acest adevăr profund, ei au descoperit în cele din urmă, cu ce 
trebuie să înceapă şi au aruncat în aer un pisoar. 

Mi se pare însă că în spatele „exploziei" de la Carouge
Geneva nu se ascunde nimeni altcineva decît mouchard-ul lG6) 
italian Carlo Terzaghi, demascat de noi în „Aliance de 1.1 De
mocratie Socialiste" 184. 

Aici anarhiştii austrieci expulzaţi 185 s-au alăturat obi<;
nuitelor organizaţii ale pomanagiilor nemţi. Unul a reuşit să-mi 
stoarcă prin înşelătorie o contribuţie, dar a fost demascat şi 
azi cînd a revenit l-am dat afară. 

183) - cu unele excepţii. - Nota trad. tN) F. Engels. „Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui 
K. Marx «Mizeria filozofiei»". - Nota red. 

185) Vezi volumul de faţă, p. 146-148. - Nota red. 
m) - spionul. - Nota trad. 
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Cartea a 2-a a „Capitalului" va da şi mai multă bătaie 
de oap decît prima, cel puţin la început. Sînt însă cercetări 
extraordinare din care oamenii vor înţelege pentru prima oară 
ce sînt banii, ce este capitalul şi multe altele. 

Acum însă trebuie din nou să stau la orizontală. In rest 
făcînd abstracţie de afecţiunea locală, mă simt cît se poate 
de bine şi capul îmi e în deplină ordine. 

Salutări lui Ede, 

Duminică 22 

Al tău, 
F. E. 

P.S. : Hyndman are de gînd să cumpere întreaga mică miş
care de aici. A făcut tot posibilul să ruineze „To-Day". Bax, 
care a avansat banii, şi-a greşit socotelile şi curînd va fi ruinat. 
Hyndman, care este bogat şi care dispune şi de mijloacele fi
nanciare ale lui Morris - un entuziast al artei, foarte bogat, 
dar lipsit de har politic - fie că va lua „To-Day" sub aripa 
sa, fie îl va abandona. In ambele cazuri crede că va domina 
situaţia. Imi pare bine că m-am ţinut departe de tot acest bîlci. 
Hyndman este isteţ şi ca om de afaceri este priceput, dar super
ficial - un John Bull tipic, cu un orgoliu care-i depăşeşte cu 
mult talentul şi realizările. Bax şi Aveling au cele mai bune 
intenţii, mai şi învaţă cîte ceva, dar totul este confuz şi .aceşti 
literaţi singuri nu pot să facă mare lucru. Masele încă nu-i 
urmează. Cînd oamenii vor fi selectaţi, va fi mai bine. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Zlirich 

Londra, 26 iunie 1884 

Dragă Kautsky, 
Manuscrisul anti-Rodb[ertus] 186 va fi e:xpediat mîine dimi

neaţă recomandat. Nu am decît puţine observaţii, am făcut 
cîteva însemnări cu creionul. In plus, unnătoarele : 
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l. - Dreptul roman constituie apogeul dreptului produc
ţ iei de mărfuri simple, adică precapitaliste, care însă conţine 
cea mai mare parte a relaţiilor jmidice ale perioadei capita
liste. Aşadar, exact ceea ce le trebuie burghezilor noştri în 
ascensiune şi ceea ce ei nu găseau în dreptul cutumiar au
tohton. 

La p.  10 aş avea mai multe precizări. l. In condiţiile pro
ducţiei bazate pe sclavi şi şerbi, plusvaloarea nu este decît o 
excepţie ; ar trebui spus plusprodus, care de cele mai multe 
0:1. este consumat direct, nu este capitalizat. 

2. Cu mijloacele de producţie lucrurile nu stau chiar aşa. 
In toate societăţile bazate pe diviziunea naturală a muncii pro
dusul, aşadar, într-o anwnită măsură, mijlocul de producţie -
cel puţin în unele cazuri - îl domină pe producător : în 
Evul Mediu, pămîntul îl domină pe ţăran, care nu este decit 
o anexă a pămîntului, unealta - pe meşteşugarul de breaslă. 
Diviziunea muncii constituie dominaţia directă a mijloacelor 
de muncă asupra muncitorilor, chiar d.acă nu în sens capitalist. 

Ceva asemănător este şi la tine în încheiere cu mijloacele 
de producţie. 

1 .  - Nu trebuie să separi agricultura şi tehnica de eco
nomia politică aşa cum faci la p. 21 şi 22. Economia de schimb, 
îngrăşămintele artificiale, maşina cu abur, războiul de ţesut 
mecanic nu pot fi separate de producţia capitalistă, după cum 
uneltele sălbaticilor şi barbarilor nu pot fi separate de modul 
lor de producţie .  Uneltele sălbaticului condiţionează societatea 
sa tot aşa cum uneltele moderne condiţionează societatea ca
pitalistă. Ideea ta conduce la concluzia că, deşi în prezent pro
ducţia determină instituţia socială, înainte de producţia capi
talistă situaţia era alta, deoarece uneltele încă nu săvîrşiseră 
păcatul originar. 

Cînd spui ,,mijloace de producţie" spui societate, sonietate 
determinată prin aceste mijloace de producţie. Există tot atît 
de puţine mijloace de producţie în sine, în afara societăţii şi  
fără influenţă asupra ei, ca şi capitaluri în sine. 

în ce fel însă mijloacele de producţie, care în epocile tim
purii, inclusiv în producţia de mărfuri simplă, exercitau o do
minaţie minimă comparativ cu cea de acum, au ajuns să exer
cite dominaţia despotică din prezent, trebuie demonstrat, iar 
demonstraţia ta mi se pare insuficientă, deoarece nu atinge 
un punct esenţial : apariţia unei clase care nu mai are nici 
un mijloc de producţie, deci nici un mijloc de subzistenţă, 
deci este nevoită să se vîndă cu bucata. 
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Dintre sugestiile pozitive ale lui Rodb[ertus] trebuie su
bliniat proudhonismul său - el se proclamă Proudhon I care 
l-ar fi anticipat pe Proudhon franC€ZUl. Valoarea constituită, 
pe care R[odbertus] a descoperit-o încă în 1842, trebuie re
levată 187. Dar aceste propuneri reprezintă un lamentabil pas 
înapoi în comparaţie cu Bray şi banca de schimb a lui Proud
hon. Numai 1/4 din produs i-ar reveni muncitorului, dar asta 
sigur ! Despre asta putem vorbi mai tîrziu. 

Îmi recapăt treptat liniştea (trupească) ; mă întremez pe 
zi ce trece şi de data aceasta mă voi vindeca. Dictarea cărţii 
a II-a „Capitalului" înaintează. Am ajuns deja la secţiunea 
a II-a - aici sînt însă numeroase lacune. Redactarea este, 
desigur, provizorie, dar toate la timpul lor. Ştiu ce am de făcut, 
cela suffit 167) . _ 

Am primit scrisoarea lui Ede şi îi mulţumesc. 1n cores
pondenţa cu mine trebuie să vă înarmaţi cu răbdare, trebuie 
să mă menajez şi am enorm de multe lucrări şi enorm de 
multă corespondenţă. 

Vă salută al vostru, 
F. E 

„Muncă salariată şi capital" 188 va pleca de îndată ce se 
termină colaţionarea, probabil rniine. 

Publicat pentru prima oară in : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

90 

Originalul i n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Evghenia Eduardovna Papriţ 189 

la Londra 

Doamnă, 

122, Regent's Park Road, 
N. W. {Londra] 26 iunie 1884 

Publicaţia litografiată despre care aţi avut amabilitatea să 
mă înştiinţaţi îmi este cunoscută după titlu, dar n-am avut 
încă posibilitatea să văd vreun exemplar. 

117) - asta e de ajuns. - Nota trad. 



Scrisori din 1884 159 

Oare nu sînteţi puţin nedreaptă cu compatrioţii dumnea
voastră ? Noi, Marx şi cu mine, n-am avut nici un motiv să 
ne plîngem de ei. Chiar dacă unele şcoli se remarcă mai curînd 
prin zelul lor revoluţionar decît prin cercetări ştiinţifice, chiar 
dacă pe alocuri s-a mers şi se mai merge pe bîjbîite, există, 
pe de altă parte, la ei un spirit critic şi o pasiune pentru cer
cetări chiar în domeniul pur teoretic demne de naţiunea care 
a dat un Dobroliubov şi un Cernîşevski . Nu vorbesc numai de 
socialiştii revoluţionari activi, ci şi de şcoala istorică şi critică 
din literatura rusă care depăşeşte cu mult tot ce a creat în 
acest domeniu ştiinţa istorică oficială în Franţa şi Germania. 
!n rîndurile revoluţionarilor activi, ideile noastre şi ştiinţa 
economică reelaborată de Marx s-au bucurat întotdeanua de 
înţelegere şi simpatie. Ştiţi, desigur, că recent mai multe din 
ll!lCrările noastre au fost traduse şi publicate în ruseşte şi în 
�urînd vor apărea şi altele, printre care „Misere de la philo
sophie" de Marx. Lucrarea de mici proporţii scrisă de Marx 
înainte de 1848 „Munca salariată şi capital" 168) „ HaeMHbH 

Tpy,n: n KanHTan") 169) face şi ea parte din această serie şi a 
apărut sub titlul de mai sus 190. 

Mă simt extrem de flatat că aţi considerat util să tradu
ceţi lucrarea mea „Schiţă etc." 170) . Deşi sînt şi acum oarecum 
mîndru de această primă lucrare a mea de economie politică, 
ştiu prea bine că azi ea este total depăşită şi plină nu numai 
de erori, ci şi de numeroase „boroboaţe" . Mă tem că va ge
nera mai multe confuzii decît foloase. 

Vă trimit prin poştă un exemplar din „Dilhring revolu
ţionează etc." 171) .  

Vechile noastre articole apărute în ziare ar fi  greu de 
găsit acum. Cele mai multe dintre ele nu mai sînt de actuali
tate, dar după editarea manuscriselor rămase de la Marx, dacă 
voi mai avea timp, intenţionez să le public într-o culegere cu 
adnotări etc. Dar asta este o chestiune de viitor. 

Nu prea ştiu la care adresă către muncitorii englezi vă 
referiţi. Poate la „The Civil War in France" 172), adresa ln-

166) In manuscris în germană : �Lohnarbeit und Kiapital". - Nota red. 
169) Cuvintele dintre paranteze au fost scric;e de Engels în limba 

rusă. 170) „Schiţă a unei critici a economiei politice". - Nota red. 
171) F. Engels. „Domnul Eugen Di.ihring revoluţionează ştiinţa (An

ti-Diihring)". - Nota red. 
172) K. Marx. „Războiul civil din Franţa". - Nota red. 
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ternaţionalei cu privire la Comuna din Paris ? Pe aceasta aş 
putea să v-o trimit. 

Dacă sănătatea mi-ar îngădui, v-aş cere permisiunea să vă 
fac o vizită ; din păcate, deşi mă simt foarte bine, îmi este 
interzis să ies în oraş. Dacă îmi veţi face m;a.rea cinste de a 
trece pe la mine, vă stau întotdeauna la dispoziţie pe la orele 
şapte--opt seara. 

Asigurîndu-vă, doamnă, de cea mai înaltă stimă ce v-o 
port, rămîn al dumneavoastră, 

Publicat pentru prima oară in : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

9 1  

F. Engels 
Originalul în limba franceză 

Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zlirich 

Londra, 29 iunie 1884 

Dragă Ede, 
l. Iţi trimit alăturat „Muncă salariată şi capital". Ediţia 

apărută în Silezia trebuie neapărat redactată 188. Eu nu am 
avut timp să-l confrunt în întregime cu originalul ; am făcut. 
acest iucru numai pentru pasajele mai supărătoare dar voi 
aveţi originalul acolo şi puteţi să faceţi confruntarea în co-
1·ectură. 

2. Voi mai comanda un portret al lui Marx, la acelaşi fo
tograf care l-a făcut şi pe cel care este la mine şi am să vi-l 
trimit. Nu este un desen în cretă ci o fotografie mărită. Dar 
ce cromatică va avea tabloul, de vreme ce omul acesta nu l-a 
văzut niciodată pe Marx şi faţa lui oacheşă ? 

3. Pachetul cu 40 de exemplare din „Revoluţionare" 173) 
a plecat alaltăieri pe adresa : Volksbuchhandlung, 3, Kasinos
strasse Hottingen-Zlirich, Elveţia, „Books, Value i 3 Carriage 
forward (adică nefrancat) prin Continental Parcel Express, 
contractantul poştei imperiale germane şi al poştei elveţiene 
ca şi al oficiului de coletărie francez. Agenţia din Zi.irich îşi 

173) F. Engels. „Domnul Eugen Dilhring revoluţionează ştiinţa (Anti
Dilhring)" (Vezi volumul de faţă, p. 135.) - Nota red. 
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expediază coletele pe aceeaşi cale. Intre Anglia şi continent 
nu există mesagerie şi de aceea, cel puţin aici nu se pot trimite 
„colere poştale a cîte 5 kilograme" ; împărţirea aici ar costa 
dublu ; trimiterea pachetului neîmpărţit acolo nu revine chiar 
atît de scump. 

4. Schorl'[emmer] scrie că fratele său Ludwig din Darm
stadt n-a primit încă nici un număr din „S[ozialdemokrat]". 
deşi are chi tanţă de abonament. Este o situaţie generală sau 
pur şi simplu un ghinion ? Te rog să te interesezi . 

5 .  Nu pot să-ţi procur poezii socialiste şi anume pP 
Weerth . In ,,,Gesellsohaftsspiegel" din 1845 a bătrinului Moses. 
Hess sînt cîteva, dar cred că le cunoşti . Am auzit ceva de o
culegere de poezii de-ale lui 

191
, dar n-am văzut-o niciodată . 

In orice caz nici el nici noi n-am editat aşa ceva. 
6. Arhivarul va trebui să a�tepte, n-am timp să fac or

dine nici în propriile mele lucruri, cînd ajung acolo am să 
am grijă de el 192

. Acum însă trebuie, în primul rînd, să 
termin volumul al doilea al „Capitalului" .  Treaba merge bine, 
1/3 este gata într-o primă redactare şi avansează în ritm de 
circa 1/2 de coală pe zi, poate ceva mai puţin. De îndată ce
ajungem la ultima secţiune (circulaţia capitalului social total}, 
Eisengarten va putea să transcrie, cu ajutorul meu, manuscri
sul din 1878, iar în acest timp eu voi trece la redactarea finală 
a capitolelor care sînt deja gata. In felul acesta într-un viilor 
nu prea îndepărtat vom termina şi vom putea trece la cartea 
a trei-a, cea mai importantă. 

Abia atunci ne vom putea ocupa de selectarea �i pregăti
rea pentru tipar a vechilor manuscrise dinainte de 184!L 
Doresc din toată inima să fac acest lucru, dar e nevoie de
muncă, adică de timp. 

Aşadar, şi tu ai ajuns în sfîrşi t la concluzia că pînă la 
urmă le vom veni de hac „înţelepţilor" 

158 . Am rugat să mi 
se trimită cîteva numere d in „Neue Welt", ca să-i cunosc pe 
aceşti domni „chez eux" 174) . Pînă acum n-am citit decît poşta 
redacţiei ; nu sînt decit impertinenţe juvenile in stil german� 
care se adresează unui public foarte dociL 

In genere n u  trebuie să reacţionezi la înţepături, aceasta 
este cea dintii regulă în luptă şi aminteşte-ţi că 

m) - la ei acasă. - Nota trad. 
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Nichts Schănres gibt es auf der .Welt 
als seine Feinde zu beissen, 
als liber all die plumpen Geselln 
seine schlech1en Witze zu reissen t'l4a) . 

Salutări lui Kautsky. 

Al tău, 
F. E. 

;publicat pentru prima oara în : 
..,Arhiv K. Marksa i F. Enghelsa", 
vol. I, 1924 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

9 2  

Engels către Sarah Allen 

la Londra 

(Ciornă) 

{Londra, după 6 iulie 18841 

Doamnă, 
La întrebarea pe care mi-aţi adresat-o în scrisoarea de pe 

data de 5, pe care am primit-o ieri dar nu am putut răspunde 
imediat deoarece nu eram acasă, îmi permit să vă comunic 
că îl consider pe domnul E.A[veling] un chiriaş absolut co
respunzător şi sînt convins că nu veţi regreta faptul că i-aţi 
închiriat locuinţa. 

174•) Nimic pe lume mai frumos 
decit să-i muşti pe duşmani. 
Cu zimbet vesel să loveşti 

Al dumneavoastră etc. 

Originalul în limba engleză 
Tradus dm limba germană 

în cei mărginiţi şi vani. - Nota trad. . )  
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Engels către Karl Kautsky 

la Zi.irich 

1 63 

Londra, 11 iulie 188-1 
Dragă Kautsky, 
Să sperăm că &le a scăpat de febră ; salută-l din par

tea mea ; am să beau ceva în sănătatea lui. 
Că afacerea hamburgheză a ajuns la Auer, mă aranjează 

întru totul. M-am referit la Bebel şi la Dietz numai pentru că 
trebuia să-i spun omului cui aveam de gînd să comunic nu
mele lui ; se înţelege de la sine că asta nu vă angajează cu 
nimic rn3_ 

Povestea cu D ietz începe să devină agasantă . Dacă nu 
spune da sau nu, nu mai putem aştepta. Pentru mine im
portant este în primul rînd ca lucrarea 175) să apară şi, în al 
doilea rînd, să nu fie confiscat tot tirajul. Aşadar, două lucruri 
care nu sînt realizabile decît în Elveţia. Tipărirea în Austria 
ar putea fi o soluţie de ultimă instanţă : 1 .  treaba ar însemna 
o nouă amînare şi noi tratative, 2. lucrarea ar fi totuşi inter
zisă ; în privinţa aceasta să nu vă faceţi iluzii 176) ; 3. în Aus
tria, s-ar putea ca lucrarea să nu fie numai interzisă, ci şi 
confiscată (aminteşte-ţi de Povesteo de la Viena pe care mi-ai 
relatat-o toamna trecută). Incercaţi deci să ajungeţi la o ho
tărîre. 

La „N[eue] Z[eit] se petrece în continuare ceva straniu 
altfel nu i s-ar permite înţeleptului Schippel să vorbească de 
o „teorie marxist-rodbertusiană" şi de lucruri care „s-au aflat 
de la Rodbertus încoace" 194 ; şi asta fără nici o notă din par
tea redacţiei. Nemţii au decăzut într-adevăr dacă încă n-au 
descoperit că singurul lucru comun între Marx şi Rodbertus. 
este application egalitaire de la theorie ricarclienne 111) , despre 
care Marx vorbeşte la p. 49 din „Misere" 195 şi care încă di,n 
1827 este un loc comun pentru socialiştii englezi ! Dar asta 
nu e nici pe departe plusvaloarea, aşa cum a definit--0 Marx, 
şi cum a dezvoltat-o printr-o întreagă ştiinţă economică. Dom
nii englezi ca şi Rodb[ ertus] n-au ştiut, copiindu-l pe R1cardo, 

m) F. Engds . .. Originea familiei, a proprietaţii private 'ii a statu
lui" .  - Nota red. 178) Vezi volumul de faţă, p. 134-135. - Nota red. 

177) - aplicarea eizalitară a teoriei ricordiene. - Nota trad. 
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-să formuleze n ici o idee economica, numai Marx a mers mai 
<leparte şi a răsturnat întreaga economie politică veche. 

A propo. Pen tru a-l analiza temeinic pe Rodb[ertus], îmi 
trebuie lucrarea lui din 1842 „Zur Erkenntniss unsrer Zustiinde" 
sau cum îi spune. Tu ai citat-o. Nu poţi să mi-o procuri pen
tru cîteva zile - sau, şi mai bine, s-o cumperi ? Judecind 
după cîteva citate, pare cea mai bună, poate, pentru că e 
prima lui lucrare ; în cele de mai tîrziu nu face decît s-o 
reia. 

Publicat pentru prima oară in : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

94 

Al tău, 
F. E. 

Orii:?inalul în l imba gi'rmană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Zurich 

Londra, 19 Iulie 1884 

Dragă Kau tsky, 
Am primit de ab1a azi scrisoarea ta si a lui Ede, deşi 

�tampil.a poştală de la Ziirich este din 17 /7 . 
Sînt de acord cu propunerile tale, cu condiţia ca treaba 

-să se urnească din loc. Dacă muncitorii pot citi camcterele 
latine Ja fel de bine ca pe cele gotice, atunci, desigur, prefer 
caracterele latine. Formatul e bine să fie asemănator celui de 
la „Dezvoltare" 178) ; la „ Femeia" lui Bebe! era prea mare. Dacă 
voi credeţi că se pot scoate 5 OOO de exemplare - e foarte 
bine. Aşadar, apucaţi-vă de treabă, şi trimiteţi-mi rapid co
rectmile. Aranjamentul cu Schab[elitz] este şi el foarte bun 196. 

Drept mulţumire pentru faptul că am fost prevenitori 
faţă de el, Dietz ne tratează pe toţi ca pe nişte duşmani ! 

Pentru partid nu e nici o nenorocire că „Ne� Zeit" 
trebuie să-şi înceteze apariţia 197. Este din ce în ce mai evident 

178) F. Engels : "Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". 
- Nota red. 
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că marea majoritate a literaţilor membri ai partidului din Ger
mania sînt nişte oportunişti şi nişte intriganţi pentru care 
legea împotriva socialiştilor 22 - deşi îi incomodează din punct 
de vedere pecuniar - este binevenită din punct de vedere 
literar : ei se pot exprima absolut hber ; noi sîntem împiede
caţi să le dăm riposta cuvenită. De aceea, editarea lunară a 
unei asitel de reviste presupune o maximă indulgenţă, ceea 
ce atrage după sine o consolidare treptată a filantropismului, 
umanismului, sentimentalismului sau cwn s-o mai fi nwnind 
celelalte vicii anti-revoluţionare ale unora ca Freiwald, Quarck„ 
Schippel, Rosus 179) etc. Indivizii care din principm refuză să 
înveţe ceva şi nu fac decît literatură despre literatură şi apropo 
de literatură (9/10 din scrierile germane de azi nu sînt decît 
scrieri despre alte scrieri) fireşte că realizează într-un an mai 
multe coli decît cei care învaţă temeinic şi nu scriu despre alte
cărţi decît : 1 .  dacă le-au studiat şi 2.  dacă ele au un conţinut 
vaioros. Generată de legea împotriva socialiştilor, preponde
renţa celor dintîi în literatura tipărită în Germania este ine
vitabilă atîta timp cit legea rămîne în vigoare. In schimb noi 
putem face uz de o altă armă - literatura tipărită în străi
nătate. 

Ar fi grozav dacă ai veni aici. Nu ştiu însă dacă putem 
conta pe cei de la New-York. Aveling a fost angajat acum 
mai bine de trei luni corespondent pentru Londra 180) şi el' 
scris cu regularitate, dar n-a primit nici un ban. Aici nu-i 
rost de un venit imediat. „Justice" ca şi „To-Day" nu plătesc, 
iar cind alte publicaţii oferă cite ceva, se repede o haită 
întreagă. 

Clarviziunea din „Neue Welt" 198 este foarte bine venită. 
Acest soi de „ştiinţă" duce întotdeauna la a<;emenea absurdi
tăţi. Cu cît va merge mai departe va fi cu atît mai bine ; se 
va termina mai repede. Cartea poştală pe care mi-ai trimis-o 
m-a amuzat copios. Încă vreo cîteva asemenea temerare „gei
seriade" şi individul va trebui să-şi ia tălpăşiţa. 

Cartea lui Hyndman 181) este pe măsura acestui individ : o
cîrpăceală pretenţioasă şi impertinentă în care el încearcă 
să-l discrediteze pe Marx (pentru că nu este englez ; H[ynd
man] este cel mai şovin John Bull), dar el ştie atît de puţin 

179) Robert Schweichel. - Nota red. 
iso) al lui „New Yorker Volkszeitung". - Nota red 
181) If. M. Hyndman. „The historical basis of Socialism in Eng

land". - Nota red. 
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din istoria Angliei încît tot ce n-a învăţat de la nemţi este 
eronat. De altfel aici H[yndman] este în declin ; este adevărat 
că a cumpărat cu banii săi şi ai lui Morris întreaga mişcare. 
(inclusiv „To-Day", pe care Bax n-a putut s-o mai conducă 
din lipsă de fonduri şi care acum a trecut cu totul la H[ynd
man]), dar nerăbdarea lui de a face pe dictatorul, invidia lui 
faţă de orice rival posibil, obstinaţia lui de a se pune în evi
denţă au dat de bănuit chiar şi prietenilor săi cei mai siguri 
şi poziţia lui în Democratic Federation 67 se clatină. Oet homme 
n'ira pas loin, il ne sait pas attendre 182) . „Justice" se prosteşte 
pe zi ce trece, sper să se termine odată 183) această primă fază 
a mişcării, care este îngrozitor de dezolantă. 

Cu bacillum i-ai oferit lui Geiser un atu 199 pe care spe
răm însă că este prea prost ca să-l folosească. Ambele forme, 
baculu.c: şi baculum, sînt uzuale, deci ambele pot da cuvinte 
derivatP.. Dar în biologie de multă vreme a fost adoptată exclu
siv forma bacillus. 

Deoarece la sfîrşitul acestei luni sau la începutul lunii 
viitoare aş vrea să merg la mare, &? prefera să primesc „Zur 
Erkentniss" a lui R[odbertus] 184) acum. O voi înapoia imediat, 
odată cu „N01mal-Arbeitstag 185) etc. ; trebuie să văd lucrarea, 
deoarece el însuşi a afirmat în 1879 că M[arx] a folosit-o fără 
s-o menţioneze 2oo. Toate aceste acuzaţii la adresa lui Marx put 
veni numai de la oameni care habar n-au ce ignoranţă crasă 
.ascund asemenea afirmaţii. - Cine l-a citit pe Ricardo - şi 
chiar în A. Smith sînt destule pasaje care spun acelaşi lucru -
trebuie să ştie unde ,,îşi are originea" plusvaloarea, fără să fie 
nevoie să-l mai citească pe „marele Rodbertus". 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în 
„Arhiv Marks·1 Enghelsa", 

Originalul în limba gprmană 
Tradus din limba germană 

vol. I (VI), 1932 

18!) - Omul ăsta nu va ajunge departe, nu ştie să aştepte. -
Nota trad. 183) Vezi volumul de faţă, p. 235-237. - Nota red. 

184) Vezi volumul de faţă, p. 163-164. - Nota red. 
�85) Vezi volumul de faţă, p. 141-144. - Nota red. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

l ll7 

(Londra, după 2 1  iulie 18841 

Dragă Ede, 
Materialul aliitur.at poţi să-l trimiţi, dacă vrei, lui Auer. 

am ;axanjat intenţionat astfel. 
Repartizarea circumscripţiilor electorale 2o1 a avut nu o 

dală darul de a mă enerva ; cauza o constituie faptul că în pro
blemele pur tactice se merge pe principii generale şi la con
grese are loc invariabil acelaşi lucru ; totul este cît se poate 
de simplu şi de clar. De regulă, este absolut inutil să se pro
pună acelaşi candidat în două locuri ; dacă însă se consideră că 
în circwnscripţiile nesigure oamenii cei mai buni au mai multe 
�anse decît alţii şi de aceea sînt propuşi, atunci trebuie fie să 
se admită ca ei să candideze în două locuri, fie să se accepte 
riscul ca ei să nu fie aleşi. Aşadar, dacă nu vreţi să se candi
deze în două locuri, atunci oamenii cei mai buni trebuie pro
puşi în circumscripţiile cele mai sigure. Este însă ciudat că 
numai Bebel a avut parte de circumscripţii nesigure, Lieb
knecht niciodată ; de pildă, dacă nu mă înşel, la ultimele ale
geri Liebknecht a avut două circumscripţii foarte sigure. De
altfel, toate astea sînt inevitabile. Nu trebuie uitat că într-o 
luptă există atît succese cît şi eşecuri şi, de aceea, nu trebuie 
să ne facem sînge rău dacă uneori ne merge mai prost. 

In orice caz, un lucru este sigur : atîta timp cît avem 
S[ozialdemokrat], orice ar face domnii oportunişti, chiar dacă 
ar domina în cadrul fracţiunii (ceea ce nu este posibil decît 
dacă din nou Bebel nu va fi ales), asta nu înseamnă că ei au 
cîştigat jocul. Ce pot să facă împotriva maselor ? Acestea îi 
împing înainte, indiferent dacă ei vor sau nu. Iar dacă în
ţelepţii ar reuşi să pună mina şi pe „Sozialdemokrat", domina
ţia lor n-ar dura nici cît a durat prima perioadă confuză a 
acestei publicaţii, cînd ea găsise sprijin la cei mai buni „lideri •� 
pe care însă masele i-au înlăturat. 

In ceea ce priveşte marea ştiinţă a celebrului neateist 202'• 
ar fi foarte bine dacă s-ar găsi posibilitatea de a deveni cu
noscu tă. Şi în „Amant de la Lune" a lui Paul de Kock există 
un savant 186) misterios ; cînd în cele din urmă, după multă 

188) Saucissard. - Nota red. 
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trudă, ştiinţa lui este înţeleasă, se constată că ea se reduce la 
o serie de trucuri cu dopuri . Cîtă osteneală pînă cînd celebrul 
om ne-a făcut cunoscut măoar cîteva mostre din ştiinţa sa ! Şi 
ce frumoase ! Acum a ajuns chiar la clar-viziune ! 198. Ce mai 
vrem - cela marche ! 187) . 

Salută-l pe K. K[autsky] şi din partea lui &horlemmer. 

Al tău, 
F. E. 

Spune-i lui Manz, care mi-a scris, că portretul 188) asemă
nător C€lui pe care îl am eu este în lucru şi că-l va primi de 
îndată ce va fi gata ; d ate fiind distanţele din Londra, nu mă 
pot ocupa personal şi de aceea depind în această privinţă de 
alţi oameni. 

Publicart pentru prima oară în : 
.,,Arhiv K. Mark5a i F. Enghelsa", 
vol. I, 1924 

9 6  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 22 iulie 1884 

Dragă Laura, 
"La suit-e a demai n  ! "  . . .  mais je l'attenrls encore, " cette 

suite 189), care ar fi trebuit să-mi explice o mulţime de lucruri, 
altfel de neînţeles, din ultima ta scrisoare . ' în orice caz, cre
deam că locuieşti în unul din cele mai frumoase, mai aerisite 
si mai salubre cartiere ale Parlsului 1a o înălţime suficientă 
pen tru a fi departe de cele pămînteşti, iar acum te muţi din 
nou, tocmai pe căldura asta, pe deasupra Paul pleacă la Bor
deaux ; o întreagă harababură ; în concluzie nu vei veni aici 203, 

187) - treaba merge. - Nota trad. 188) Vezi volumul de faţă, 13. 160-161. - Nota red. 
lB») - „Continuarea mîine !" ... iar eu rtot aştept această continuare. 

- Nota trad. 
m) Stele 
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ci vei sta toată var.a la Paris pe care-l vei paras1 tocmai în 
anotimpul in care Heine îl admira cel mai mult. 

Dje Steme 
sind am schonsien in Paris 
wenn sie eines Winterabends 
clont im Strassenkot sich spiegeln 

190) 

Nim, Jollymeier care a sosit vineri, şi cu mine am dez
bătut îndelung chestiunea şi-am ajuns la concluzia unanimă, 
cdeşi deloc îmbucurătoare, că ceva nu e în ordine. 

Oricum, dacă "la suite" nu vrea să vină, atunci poate 
totuşi ai să vii tu şi ai să risip?şti toate aceste bănuieli. Dacă 
.ai să aştepţi pînă �înd va pleca Paul la Bordeaux ca să editeze 
un ziar, poate să mai treacă un secol, în cazul cînd jn genrre 
se va face ceva. Dacă nu va pleca, şi dacă trebuie .totuşi să 
vă mutaţi din Boulevard de Port-Royal 66, atunci lasă-l pe 
el să se ocupe de găsirea locuinţei şi de mutare. Aşadar nu 
văd ce te-ar împiedica să vii aici - chiar şi numai pentn,i 
3 săptămîni - scrie-mi că vii şi vom face tot posibilul să-ţi 
netezim drumul. 

· 

Tussy şi Edward, urmează să se întoarcă, dacfl nu s-au 
:şi întors din călătoria de nuntă nr. 1 ; marea călătorie de 
nuntă va începe abia j oia viitoare. Nim, Jollymeier şi cu mine 
ştiam mai de mult şi ne amuzam copios de aceşti bieţi mielu
:şei inocenţi care credeau că noi nu avem ochi şi care se 
apropiau, nu fără oarecare teamă, de quart d 'heure de Ra
belais 191). Noi însă i-am ajutat să depăşească momentul. Dacă 
Tussy mi-ar fi cerut sfatul înainte de a lua hotărîrea, aş fi 
socotit probabil de datoria mea s-o avertizez asupra conse
cinţelor posibile şi inevitabile ale pasului ei - dar din mo
ment ce faptul era împlinit, cel mai bun lucru era să-l facă 
cunoscut pentru a nu da prilej unora ca să .... l exploateze. Şi 
acesta a fost unul dintre motivele pentru care mi-a părut bine 
că noi toţi eram la curent - dacă vreun deştept ar fi aflat 
secretul şi ar fi venit să ne spună marea noutate, ne găsea 
pregătiţi . Să sperăm că vor fi mereu la fel de fericiţi cum 
par acum ; îmi place mult Edward şi cred că va fi bine pen-

190 - Stelele. 
sînt frumoase la Paris 
mai ales în seri de iarnă, 
oglindite-n glodul străzii. 
(H. Heine. ,.Atta 'flroll"). - Nota trad. 191) - momentul dificil. - Nota trad. 
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tru el să stabilească contacte şi cu alţi oameni în afară de 
literaţii şi conferenţiarii în mijlocul cărora se învîrleşte ; are 
studii solide şi nu se simte bine în mediul îngrozitor de su
perficial în care l-a azvîrlit soarta. 

Jollymeier se simte acum foarte bine şi e voios - în 
timp ce eu lucrez, el face lungi plimbări - chiar acum e ple
cat într-o astfel de plimbare. Pumps a scăpat în sfîrşit de 
bronşitele etc. ei şi se va muta astăzi în noua ei casă din 
Kilburn - pardon, „Est Hampstead" (nu ştiam că Hampstead 
se întinde pînă la Edgware Road, dar se pare că aşa este). 

Nim se simte foarte bine şi e plină de viaţă - săptămîna 
viitoare intenţionăm să plecăm la mare - dar unde anume ! 
Această mare problemă abia mmează să fie rezolvată. In ce 
mă priveşte, mă simt destul de bine cu condiţia să fiu - cel 
puţin o vreme - precaut în ceea ce priveşte mişcarea, munca 
şi distracţiile. Sper ca schimbarea aerului să mă pună defi
ni tiv pe picioare. 

Şi acwn, aştept „la suite", dar să fie ca lwnea, o „suite"· 
-::are să mi te aducă aici I 

Azi-dimineaţă a sosit „Ble" al lui Paul. Ce păcat că n-a 
ascultat de sfaturile înţelepte 204 ale redacţiei „Journal des 
Economistes" ! 

Publicat pentru prima oară in : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
,,Correspondance'", voi. I, Paris, 1956 

97 

Cu afecţiune, al tău 
F. E_ 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 26 iulie 1884� 

Dragă Laura, 
La suite la suite de la suite et la conclusion par P. L[-· 

fargue] 192) a� sosit. Tocmai l-am trimis acasă: pe amanuensis 1
93)· 

m) - Continuarea, continuarea continuării şi încheierea de 
P. L[afargue] (vezi volumul de faţă, p. 168-169. - Nota red.). 
Nota trad. 

m) - secretar (Oskar Eisengarten). - Nota trad.. 
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şi am cit.ev.a momente libere ca să-ţi comunic că voi revedea 
cu mare plăcere articolul lui Paul, şi chiar am să-i fac unele 
sugestii cu privire la punctele care trebuie atacate 194) . Pentru 
asta dm însă nevoie de carte, iar ca să mi-o procur trebuie să 
�tiu titlul e:ract - aşa că te rog să mi-l comunici urgent ca 
s-o pot comanda. 

Aşadar, s;e pare că vom pleca la mare fără tine. Dacă vre
mea continuă să fie ca acum, mă întreb dacă nu e de preferat 
Franţa. Astăzi, la 5 după amiază erau 17 °  Celsius, şi ploua atît 
de tare încît sărmanul Jollymeier nici n-a putut să-şi facă 
plimbarea . 

Pumps şi Percy tocmai au venit la cină, aşa că trebuie să 
închei. Salută1i de la toată lumea. 

Public at pentru prima oar·a In : 
F. Engeh,, P. et L. Lafargue. 
„Corre<;ponc\ance\ vol. I, Paris, 1956 

9 8  

C u afecţiune, al tău 
F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Zi.irich 

Stimate domnule Schluter, 
Vă înapoiez alăturat corectura 195) . Voi continua să trimit 

corecturile prompt. Vă rog însă să-mi respectaţi ortografia, 
n-am motive ca acum la bătrîneţe să fiu Civilizat, Centralizat 
sau chiar Citat 196) .  Aşa-zisele ortografii „consecvente" sînt de 
cele m.ai multe oii cu mult mai inconsecvente şi nejustificate 
din punci de vedere istoric decît vechile tipicuri. 

Sînt întm totul de acord cu sugestiile dumneavoastră. De 
altfel sînt lucruri la care vă pricepeţi mai bine decît mine. 

104) Vezi volumul de faţă, p .  179-184. - Nota red. 
195) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta

tului". - Nota red. 
llHI) Engels se referă la faptul că editorul ii modificase ortografi<' 

înlocuind pe c cu z. - Nota red. 
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Vă rog să aveţi amabilitatea să-mi trimiteţi pagini curater 
iar după încheierea lucrării, 25 de exemplare din ediţia de 
l ux şi 5 din cealaltă, în nici un caz mai puţine. 

Pentru reducerea cheltuielilor, manuscrisul poate fi tri
mis odată cu corectmile într·�un ambalaj rezistent. Expedierea 
manuscriselor şi corecturilor are acelaşi tarif ca şi cărţile, dar 
francarea trebuie făcută integral la expediere, altfel nu vor 
ajunge la destinaţie. 

[Londra], 28 iulie 1884 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

Cu stimă, . 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus d in limba germană 

Engels către James Leigh Joynes 
la Londra 

[Ciornă] 
[Londra] ·i o 7jR4 

Stimate domn, 
Din păcate în momentul de iaţă nu pot să vă dau acordul 

pentru traducerea lucrării mele „Dezvoltarea etc. " 197) pentru 
„To-Day", deoarece am convenit în prealabil cu altcineva 198) . 

In ceea ce priveşte promisiun€a de a scrie un articol 
pentru „To-Day", eu am făcut-o domnului Bax, or, după cîte 
ştiu, domnul Bax nu se mai numără p1intre redactorii publi
caţiei „To-Day" 199). 

Publicat pentru prima oară în ; 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

Al dv. devotat, 
F. E. 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

197) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie Ia ştiinţă"_ 
- Nota red. 

198) Edward Aveling. - Nota red. 199) Vezi volumul de faţă, p. 176-177. - Nota red. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zlirich 

f73 

(Londra, iulie 1884 ] 

[ . . .  ] 200) . M-am sacrificat şi am parcurs cîteva nw11ere din 
„N[eue] Welt". M-au plictisit îngrozitor şi am abandonat. In 
ce-l priveşte pe domnul Geiser, „ştiinţa" lui publicată 
I acolo] 201) este inatacabilă.  Cine se împăunează cu ştiinţa lui 
într-o asemenea revistă de două parale dovedeşte că realmente 
n-a înv ăţat nimic, chiar dacă n-ar fi scris mereu cholera-bac
cilus 202) în loc de bacil ca şi cum ar veni de la bacca şi nu de 
la baculus. Acest lucru se poate afla din orice dicţionar latin. 
Vorbăria despre faptul că atît materialismul cît şi idealismul 
sînt unilaterale şi ar trebui îmbinate într-o unitate superi
oară 203) este străveche şi n-ar trebui să te mîhnească, iar 
faptul că ateismul nu este decît o negaţ�e l-am spus noi înşine 
încă acum 40 de ani combălîndu-i pe filozofi, dar am adăugat 
că ateismul, ca o simplă negare a religiei, raportîndu-se me
reu la religie, nu e nimic fără religie şi prin urmare este el 
însuşi o religie. Pentru restul ştiinţei este caracteristic artico
lul lui Blos despre divinităţile elene şi germane 204) în care 
sînt următoarele boacăne : 

1 .  „Epistolae obscurorum virorum" ar aparţine lui Reuch
lin. Ele au apărut graţie tovarăşilor lui de idei, dar contribu
ţia lui a fost mai mică decît cea a lui U. v. Hutten. 

2.  Zeii greci se ospătează cu nectar şi fac chef cu am
brozie ! 

3. Met, alias Meth este tradus în paranteze cu bere, cînd 
�i un copil ştie că pînă-n ziua de azi el se face din m iere şi 
'llu din malţ. 

4. Blos nu cunoaşte nici măcar numele zeilor germani, 
[el] 205) le dă cînd nume nordice vechi, cînd germanice. Alături 

200) lnceputul -scrisorii nu <;-a păstrat. - Nota red. 201 ) ln manuscris cuvintul e<;te greu lizibil.  - Nota red. 262) Vezi volumul de f.aţa, p. 165-166. - Nota red. 
203) Aluzie la Bruno Geiser care, in articolul „Da<; Innere der 

iErde" („Die Neue Welt", nr_ 14 şi 13, 1884), combătea ateismul. - Nota 
1red. 

204) W. Blas. "Die Gătter in der Dichtung". - Nota red. 
20.;) Aici sint pete de cerneală.. - Nota red. 
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de nordicul Odin ale cărui nume germanice (în saxona veche 
Wodan, în vechea germană de jos Woutan) nu le cunoaşte, ît 
găsim pe Ziu din vechea germană de jos. Odin ar fi avut şi 
o soţie, Freia, dar în nordica veche ea se numea Frigg, iar în 
vechea germană de jos Fricka, lucru pe care îl ştia pînă şi 
Richard Wagner. Asta la o lectură superficială. de zece minute ! 
O asemenea ştiinţă n-ar impresiona nici o javră prăpădită ! 
Să-i lăsăm deci să se pavaneze în revista lor de două parale ; 
sub coada păunului, descoperi locul pe unde ies excrementele t 

Salutări lui K. K{autsky] 

Publicat pentru prima oară în : 
„Die Briefe von Friedrich Engels 
an Eduard Bernstein", Berlin, 1925 

101 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Ii>aris 

Londra, 1 aug. 84 

Dragă Laura, 
Leroy - B[eaulieu] a sosit la timp 20s). Mulţumesc. N-am 

prea avut încă tiR1p să mă uit prin el, dar am s-o fac acum 201) ; 
Schol'l [emmer] a plecat !ieri în Germania. 

Luni 208) vom pleca probabil la Worthing, în a propiere de 
Brighton - alegerea a fost făcută de Percy şi, după cîte se · 
spune, este o localitate îngrozitor de plicticoasă. Mie mi-e in
diferent, dar dacă lui Pumps nu-i va plăcea acol0 va trebui 
să trateze despre asta cu iubitul ei soţ. Adresa exactă ţi-o voi 
trimite de îndată ce voi putea. 

zoo) Piere-Paul Leroy-Beaulieu. Examen critique du nouveau so
cialisme. - Nota red. 

m) Vezi volumul de faţă, p. 179-184. - Nota red. 10s) 4 august. - Nota red. 
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Din cauza căldurii şi  a curentului am răcit straşnic, drept 
care aproape o săptămînă nu m-am atins nici de ţigări şi nici 
<le bere - de ieri însă le-am reluat pe amîndouă. 

Cum articolul lui Paul despre „ble" 2o9) nu este terminat, 
iar între acesta şi atacul împotriva lui L[eroy]-B[eaulieu] va 
trece o lună, astfel încît acesta din urmă nu va putea să apară 
<lecît în numărul din octombrie 210), vom avea - cel puţin aşa 
sper - o mică pauză ca să ne tragem sufletul. Realmente am 
nevoie de linişte, iar în timpul şederii mele la mare am de 
Tedactat şi o mulţime de traduceri. Pentru Paul important 
este să fie concis, să se limiteze la a răspunde criticii pe care 
L[eroy]-B[eaulieu] a făcut-o Maurului lăsîndu-i la o parte pe 
Lasalle etc. - cu excepţia poate a pasajelor în care L[eroy]
B[eaulieu] ne oferă prilejul să-i demonstrăm ignoranţa crasă. 
Totuşi, voi putea să apreciez mai exact situaţia după ce voi 
fi citit cartea. In orice caz, întrucît cartea este voluminoasă 
iar spaţiul pentru replică reshins, va trebui în mod inevitabil 
să ne limităm la esenţial. 

Acum trebuie să închei - este îngrozitor de cald ; am 
scris deja cinci scrisori şi mai trebuie să scriu „doamnei Ave
ling" şi la Zurich. 

Şi Nim tu!?eşte - uneori mai că îmi vine să cred că are 
tuse convulsivă - dar nu este ceva grav. Ştii că Tussy a luat 
de la micuţa Lilian Rosher o tuse convulsivă în toată regula ! 
Este adevăru-adevărat ! 

Spune-i lui Paul să te sărute din partea lui Nim şi a mea. 
Cu profundă afecţiune. 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et L. LafarguP. 
„Correspondance'·, vol. I, Pari<;, 1956 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

209) Paul Lafargue. Le Ble en Amerique. - Nota red. 
r10) al publicaţiei „Journal des Economistes" - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky 

la Zilrich 

Londra, 1 aug. 1884 

Dragă Kautsky, 
Astăzi ţi-am trimis recomandat „Zur Erkentniss" a Iuii 

Rodbertus şi sper că va sosi la timp. După ce primeşti această 
scrisoare să nu-mi mai scrii aici, luni ::!11) plec Ia mare ; se 
prea poate ca chiar mîine să-ţi trimit noua adresă (pro tem
pore). 

Cartea asta este într-adevăr tot ce-a scris R[odbertus} 
mai bun - o lucrare de tinereţe cu plusuri şi minusuri ; baza 
banalităţilor de mai tîrziu -, din ea se vede, cît de aproape 
era el de miezul problemei - cu condiţia să fi perseverat în 
Ioc să clădească utopii. Sînt foarte bucuros că a m  văzut-o. 
Se închide poşta şi este vremea prînzului ! 

Al tău, 
F. E. 

Salută-l pe Ecle, ex-epididimiticul . 

Publicat pentru prima oară in : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VI) 1932 

1 0 3  

Originalul in limba germanl'li 
Tradus din limba germană. 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

48, Marine Parade Worthing, 6 aug. 8� 

Dragă Ede, 
După tot soiul de căutări am ajuns pînă la u.nnă aici pe 

coasta sudică de unde sper să nu mă mişc cel puţin trei săp� 

Ul) 4 august. - Nota red. 
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tămîni 205 ; chiar în faţa porţii avem canalul ; dar in timpul re
fluxului apa lui se retrage ou vreo 300 de paşi ; altfel, un col ţ 
liniştit şi plicticos unde neavînd nimic altceva de făcut voi 
găsi desigur timp să redactez traducerea făcută de tine la 
„Misere" 81• 

Te rog să fii atît de bun şi să te-ngrijeşti ca să-mi fie 
trimise aici corecturile 212) următoare. De expedierea lui „S[o
zialdemokrat]" de la Londra se ocupă Eisengarten. 

Vremea este minunată şi caldă, iar eu trebuie să trimit 
noua adresă la n persoane. Ca atare, dintre noutăţi (care de 
altfel sînt al naibii de puţine) nu-ţi comunic <lecit că Hyndman 
a cumpărat acum, în condiţii avantajoase şi „To-Day" . Bax 
care a investit în ziar puţinii săi bani - l-am avertizat încă 
din octombrie că nu-i vor ajunge - este au bout de ses fi
nances 213), dar Hyndman l-a trimis Ja el pe supusul său scu
tier, pe Champion, şi i-a oferit prin acesta alţi bani cu condiţia 
ca Ch[ampion] să intre în redacţie în locul lui Bax. Neavînd 
încotro, Bax s-a retras şi rezultatul este că în prezent H [ynd
man] stăpîneşte întreaga aşa-zisă presă socialistă. Dar la toţi 
aceşti pigmei al căror talent şi caracter nu sînt pe măsura 
ambiţiei, momentul victoriei coincide întotdeauna cu cel al 
înfrîngerii. Succesului exterior îi corespunde un �c în inte
riorul propriei fracţiuni. Suita lui H[yndman] se reduce tot
mai mult la indivizi cumpăraţi de el, respectiv dependenţi de 
el din punct de vedere pecuniar ; la Federaţia Democratica 
pierde teren pe zi ce trece. Alaltăieri a avut loc conferinţa de
legaţilor 206 ;  nu ştiu ce s-a petrecut acolo, Aveling a fost 
prezent, dar acum este în Derbyshire. Fapt este că el şi cu 
Tussy s-au căsătorit fără a trece pe la ofiţerul stării civile etc. 
şi acum se bucură unul de celălalt în munţii din Derbyshire. 
Nota bene - în jurul acestui fapt nu trebuie să se facă publi
citate ; dacă se va găsi vreun reacţionar să strecoare ceva în 
presă vom vedea atunci. Realitatea este că A[veling] are o 
soţie legitimă de care nu poate scăpa de jure, deşi de facto 
sînt despărţiţi de ani de zile. Povestea asta este aici de notorie
tate publică şi în general a fost acceptată chiar de filistinii li
terari. Londra mea este aproape un mic Paris şi îşi instruieşte 
oamenii. 

212) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului". - Nota red. 213) - la pămint din punct de vedere financiar. - Nota trad. 
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Cu aceasta închei. Salutări lui K. �[autsky]. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în : 
Arhiv K. Mark'>a i F. Engheba, 
vol. I, 1924 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1 04 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Dragă Laura, 

48, Marine Parade, Worthing 
6 august 84 

Ne-am instalat, şi iată adresa - cu greu se poate găsi 
pe tot lit"oralul britanic 205 un loc atît de primitiv ; din prima 
locuinţă a trebuit să plecăm deoarece bătrîna doamnă nu ad 
mitea fumatul ! 

Deocamdată nu avem bere de martie, dar Percy a plecat 
in căutarea ei la Brighton ; cînd o voi avea v'Oi încerca să-l 
diger pe Leroy-B[eaulieu] 214) ; e foaiie cald, dar e o căldură 
plăcută, continentală, cu briză marină ; canalul este chiar sub 
nasul nostru, dar în timpul refluxului apele lui se retrag cu 
un sfert de milă. Pumps şi Nim tocmai au venit pentru bere, 
spun că e atît de cald că nu mai pot sta afară, şi într-adevăr, 
în casă e mai răcoare. 

Aşadar, pînă la urmă ces pauvres parisiens 215) nu au avut 
porţia lor de holeră ! Ce eşec, după toate pregătirile lor. 

în clipa asta Nim îmi spune că speră să cîştige o avere 
la marea tragere din 31  iulie de la Paris. Dacă e aşa, tt-ebuie 
să telegrafiezi de îndată baroanei de Demuth la adresa de mai 
sus, căci intenţionează să organizeze un adevărat banchet. 

Sînt leneş, şi am atîtea scrisori de scris ! De aceea aştept 
veşti bune de la Paul, şi anume că marele Leroy-B [eaulieu] 
nu arde de nerăbdare să fie păruit. 

�14) Vezi volumul de faţă, p. 179-184. - Nota 1·ed. 
m) - bieţii parizieni. - Nota trad. 
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In orţce caz, trebuie să profit de beneficium caloris 216) 
si să închei . · 

întreaga societate îţi trimite multe salutări, la fel şi al 
tău afectuos, 

F. E_ 

Publicat pentru prima oara m : Originalul în limba engleză. 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Corre�pond,mce", t. I, Paris, 1956 

1 0 ;)  

Tradus d i n  limba engleză. 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 207 
[Worthing, 11 august 1884J. 

P. 1 .  : B[eaulieu] scrie mereu Schoeffle ; acest domn se
numeşte Schăffle. 

P. 3 : Apariţia sistemului capitalist ? prin 1780-1800 ?" 
Acest sistem a apărut încă în secolul al XV-lea ; marea indus
tde n-a făcut decît să-i inaugureze apogeul. 

P. 1 şi 4 : Maine nu merită în nici un caz să fie citat ală
turi de Maurer ; n-a descoperit nimic, nu este decît un disci
pol al discipolilor lui Maurer. Proprietatea comună asupra pă
mîntului în India a fost cunoscută si descrisă cu mult înainte 
de el de către Campbell 2°9 etc. ; c�a din Java de către Mo
ney 210 etc. ; cea din Rusia de către Haxthausen 2b9. Unicul său 
merit constă în aceea că este primul englez care a preluat şi a 
explicat pe înţelesul tuturor descoperirile lui Maurer. 

P. 5 : trebuie în întregime reformulat. Exemplele pe care 
le d ai sînt la obiect. Bucata de pămînt a ţăranului, care de
vine capital ar fi pamîntul-capital, o problemă foarte compli
cată pe care M [arx] o examinează de abia în cartea a 3-a. 
Proprietarul dumitale de sclavi, care produce pentru piaţa din 
N ew Orleans nu e un capitalist, după cum nu e capitalist nici 
boierul român care îi exploatează pe ţăranii clăcaşi . Capitalist 
este numai proprietarul mijloacelor de muncă care îl ex
ploatează pe muncitorul liber ! 

218) - avantajul calciurii. - Nota trad. 
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Spune mai bine : războiul de ţesut al ţăranului dinaintea 
'revoluţiei, cu ajutorul căruia el ţesea îmbrăcămintea pentru 
familie nu era capital ; el nu era capital nici da<'ă ţăranul vin
<lea negustorului ţesăturile pe care le putuse face în lungile 
seri de iarnă ; dar atunci cînd el foloseşte un salariat care face 
ţesături pentru negustor şi îşi apropriază diferenţa dintre chel
tuielile de producţie şi preţul de vînzare, războiul său de ţesut 
se transformă în capital. Scopul producţiei - acela de a pro
<luce mărfuri - nu-i imErimă instrumentului caracterul de 
capital. Prod [ucţia] de mărfuri este una din condiţiile preli
minare ale existenţei capitalului, dar atîta timp cît producă
torul nu vinde decît produsul propriu, el nu este capitalist ; 
el devine capitalist numai în momentul în care îşi foloseşte 
uneltele pentru a exploata munca salariată a altora. Acela']i 
lucru este valabil şi pentru pagina 6, Cum a fost posibil să 
nu faci această distincţie ? 

în loc de acest imposibil proprietar d e  sclavi al dumitale 
(nu mai călca pe urmele lui Reache ! 217) ai putea să spui : se-

111.iorul feudal ale cărui pămînturi sînt lucrate de şerbi, de la 
care pe deasupra strînge contribuţiile lor în ouă, păsări, fructe, 
vite etc. nu este capitalist. El trăieşte din supramunca altora, 
dar el nu transformă produsul acestei supramunci în plusva
loare ; el nu-l vinde, ci îl consumă, îl cheltuieşte, îl iroseşte. 

•Cîn d  însă acest senior feudal, aşa cum s-a întîmplat de multe 
ori în secolul al XVIII-lea, se lipseşte de o parte din şerbii săi, 

-comasează pămînturile într-o mare fermă pe oare o închiriază 
marelui fe1mier industrial atît de îndrăgit de fiziocraţi ; cînd 
.acest mare fermier îi foloseş.te pe foştii şerbi ca muncitori sa
ladaţi pentru a cultiva pămîntul - agricultura se transformă 

-Oin agricultură feudală în agricultură capitalistă, iar fermierul 
.devine capitalist. 

P. 6 : forma nemijlocită a circulaţiei mărfurilor este toc
mai forma ei iniţială 208, ea trebuie deci să existe înainte de 
apariţia celei de a doua forme 218) . Ea nu este iniţială dacă este 

-comparată cu simplul troc ; dar circulaţia mărfurilor presupune 
-existenţa banilor, trocul creează doar schimtburi ocazionale, nu 
o circulaţie a mărfurilor. 

217) Evident, aluzie la Gaston Gerville-Reaoh care se ocupa de pro
blemele coloniale ; a fo-;t deputat de Guadelupa (o insulă din Antilele 
Mici) in parlamentul francez. - Nota red. 

zis) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Bucureşti, Editura 
wolitică, 1966, p. 160 şi urm. - Nota red. 
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P .  7 : Producţia capitalistă nu este o formă a circulaţiei 
mărfurilor, o formă mediată sau nemediată a acest.eira. Pro
ducţia şi circulaţia sînt două lucruri diferite. Orice producţie 
capitalistă presupune circulaţia mărfurilor şi se mişcă în cadrul 
ei dar ea nu este circulaţie, după cwn digestia nu este circu
laţie sanguină. Poţi să tai această frază care nu spune nimic. 

p. 11 : Pasajul subliniat este pentru m ine inoonprehensibil 
şi greşit din toate punct.ele de vedere. ln medie capitalistul 
vinde şi poate să vîndă un produs de 1 O franci la un preţ mai 
mare de zece franci - omiţi „cheltuielile de producţie" . Dar 
în concepţia economiştilor cheltuieli l e  de producţie includ pro
fitul : ele se compun : 1 .  din suma cheltuită de capitalist pen
tru produsul respectiv şi 2 .  <lin profit ; cu alte cuvinte : 1 .  din 
suma care înlocuieşte capitalul constant consumat ; 2. din cea 
care înlocuieşte salariile plătite ; 3. din plusvaloarea totală.. 
sau o part.e din plusvaloarea creată de supramunca salariaţilor. 
Trebuie luată deci fraza lui B [eaulieu], definiţia pe care o dă 
valorii (p.  9 sfîrşit) şi puse faţă în faţă cele două expresii ale 
valorii : sau preţul de cost include profitul şi atunci mărfurile 
sînt plătite „în funcţie de munca socială pe care o conţin" -
în acest caz preţul (valoarea) include o plusvaloare, creată de 
munca vie peste salariul plătit, şi apropriată de capital ; sau_ 
preţul de cost nu include profitul şi atunci valoarea nu este 
determinată de munca socială cuprinsă în produs, ci de sala
riul, scăzut sau ridicat, plătit pentru această muncă - o po
veste veche, combătută de mult şi de Ricardo. 

p. 12, 13 : Maşina şi bumbacul transferă întreaga valoare, 
inclusiv valoarea deşeurilor asupra produsului ; acesta este
adevăratul nucileu al argumentului. Dacă din 115  de pfunzi 
d e  bumbac se obţin numai 100 pfunzi de fire, în valoarea aces
tor 100 pfunzi intră şi preţul celor 1 1 5  pfunzi de bumbac brut. 
Poate că pentru domnul B [eaulieu] valoarea celor 15 pfunzi 
ca re d ispar în material dar reapar în valoare este o plusva
loare ? 

p. 13 : Dacă capitalistul ar împrumuta muncitorului ma
şina etc. produsul ar aparţine muncitorului - or acest lucru 
este exclus. 

p. 13, 14  : „Creează un avantaj numit profit" : compară 
primul aliniat din p. 2 70 unde d-l B[eaulieu] demonstrează că 
nu capitalistul profită de pe urma progresului tehnic, ci con
sumatorul. El îi reproşează lui M[arx] că a omis concurenţa � 
M [arx] însă a d emonst�at în tot capitolul consacrat manufac-
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"turii şi marii industrii că maşinile nu servesc decît la scăde
.rea preţului produselor şi că concurenţa este aceea care pune 
Jn evidenţă acest efect, adică faptul că avantajul constă în 
.aceea că se produc mai multe produse, aşa încit munca încor
porată în produs este mai mică şi în consecinţă valoarea lui 
'Scade. Domnul B[eaulieu) uită să ne spună sub ce aspect îl 
avantajează pe muncitor creşterea productivităţii lui, din mo
ment ce rezultatul acestei productivităţi sporite nu-i aparţine, 

dar salariul lui nu este determinat de productivitatea uneltei . 
P. 14, 15 : Justificarea profitului dată aici de B[eaulieu] 

.-este chintesenţa economiei vulgare, justificarea exploatării 
muncitorului de către capitalist. Creatorul capitalului cere o 
.recompensă „legitimă" pentru această creare (adică „salariul 
abstinenţei", vezi Marx ::19)), şi această recompensă trebuie plă
tită de muno1torul exploatat, sub forma muncii gratuite. Dum
neata aprobi acest lucru afirmînd că „profitul este copilul le
gitim al muncii vii" ! Salariul pentru conducere este reprezen
tat şi măsurat prin salariul plătit unui manager salariat, sala
riu cu care nu s-ar mulţumi nici un capitalist. Vezi „Capita
lul", ed. a treia germană, p. 171-172 220) (n-am aici ed. fran
ceză) ; vei găsi acolo, în cîteva cuvinte, infirmarea tuturor aces
tor fraze. Prima de asigurare împotriva „riscuril01·" este 
într-adevăr luată din plusvaloare, dar ea se calculează peste 
profit : capitalistul plasează în fiecare an o sumă de . . .  ca re
zervă pentru ceea ce el nume�te „ducroire" (în italiană del 
credere, adică pentru a acoperi creanţele sau garanţiile de rea 
credinţă). ln fine, recompensa pentru tranzacţii reuşite, pentru 
invenţii care încă nu sînt cunoscute de toţi nu se acordă decît 
în cazuri excepţionale şi poate da un profit suplimentar ; aici 
însă este vorba de profitul mediu, obişnuit, comun tuturor ra
murilor industriale. De altfel, acest soi de profit îl găseşti ana
lizat în „Capitalul", ed. a treia germană, p. 314-3 17 221). 

Luînd în serios aceste fraze ale lui B[eaulieu], declarînd 
că ele „fac din profit un copil legitim al muncii vii" (nu al 
:muncii muncitorului, ci al muncii capitalistului ! ) accepţi 
- pPntru Marx şi în numele lui Marx - aceste doctrine ale 
ec[onomiei] vulg[are] pe care el le-a combătut întotdeauna şi 
pretutindeni. Este deci absolut necesar să-ţi modifici expre-

z1e) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Bucureşti, Editura 
1politică, 1966, p. 601-608.  - Nota red. 

zzo) Vezi Op. cit. p. 203-207. - Nota red. 
ZZ1) Op. cit. p. 327-332. - Nota red. 
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siile în aşa fel încît ele să nu aibă nici măcar aparenţa unui 
asemenea sens. Dacă nu vei face acest lucru, dumneata vei fj 
acela care va cădea în capcană. 

Aserţiunea dumitale de la p. 16,  „dacă produsele . . .  profi ... 
tul capitalist este nul sau aproape nul" contrazice faptel�. 
Unde este în acest caz exploatarea muncitorilor ? Ce an.urne 
denunţi ? Şi din ce trăiesc, se-nfruptă şi se îmbogăţesc GilPk 
taliştii ? De unde naiba ţi-a venit această idee pe care nici 
ec[onomiştii] vulg[ari] n-au enunţat-o vreodată şi care nu 
există nici la B[eaulieu) ? Şi asta numeşti dumneata o lege 
generală ! Din toate astea nu-i adevărat decît că dacă un me� 
canism face o ţesătură de 100 m cu aceeaşi muncă cu care 
mîna de lucru manuală face un metru, capitalistul îşi poate 
repartiza profitul asupra a 100 m în loc să-l concentreze pe 
unul singur, ceea ce face ca pentru fiecare metru să revină. 
numai 1/100 din profit ; dar profitul pentru cantitatea totală. 
de muncă poate rămîne acelaşi sau chlar să crească. 

p. 16 : Marx ar fi protestat împotriva „idealului politic şl 
social" pe care i-l atribui. Cînd eşti „om de ştiinţă", nu ai 
ideal, elaborezi rezultate ştiinţifice, iar cînd în plus eşti şi OIT} 
de partid, lupţi pentru aplicarea lor în practică. Cînd însă a' 
un ideal, nu poţi să fii om de ştiinţă, deoarece porneşti de la

l o idee preconcepută. 
ln concluzie, articolul îşi va atinge scopul dacă vei elimina 

greşelile principale pe care ţi le-am indicat. Dar pentru re-
l 

plica dwnitale 212, care ar trebui să Îie cu mult mai seribasă, 
consider că este ab.�lut necesar să reciteşti de la un cap la; 
altul „Capitalul�, cu cartea lui B[eaulieu) alături şi să mar
chezi toate pasajele referitoare la economia vulgară . Sptţl). „Ca-. 
pi talul", şi nu cartea lui Deville 222) care, din cauza deficienţe
lor serioase din partea descriptivă nu ar fi în nici un caz, 
deajuns. 

ln fine, să nu uiţi că, spre deosebire de dumneata, toţi 
aceşti domni B[eaulieu) şi alţii cunosc la perfecţie literaturC\, 
economică, şi că acesta este un teren pe care nu htptaţi cu. 
arme egale ; pen tru e i  asta este meserie, pentru dumneata nu. 
Aşadar, nu te aventura prea mult pe acest teren. 

Am vorbit deschis şi sper să nu te superi. Cazul este prea.. 
serios ; dacă ratezi, întregul partid va avea de suferit, 

Aici este îngrozitor de cald şi totuşi e foarte bine. Toţi 
vă trimit, Laurei şi dumitale, mii de salutări . Din păcate, re- . 

222) Gabriel Deville . . ,Le Capital de Karl Marx" 211• - Nota red. 
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zerva noastră de bere Pilsen se a propie de sfîrşit, şi pma se 
-aduce de la Brighton o rez-ervă nouă durează două zile ! Aici 
•oamenti duc o viaţă de baribari. 

'Publicat pentru prima oara m : 
„Economie et politique", 

'lllr. 1 1 ,  19j5. 

1 0 6  

Al d-tale, 
F. E.  

Originalul î n  limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Georg Heinrich von Vollm ar 

Stimate tovarăşe, 

la MG.nchen 

48, Mariane Parade 
Worthing, England, 13 aug. 84 

Amabila d-voastră scrisoare mi-a fost trimisă de la Londra 
.-abia ieri ; de aceea am întârziat cu răspunsul. 

La întrebarea pe care mi--0 puneţi 213 este greu de răspuns, 
sau răspunsul nu poate fi decît negativ. In ziua de azi, nu 

�există, în roate universităţile lumii, o ştiinţă care să fie mai 
<ienaturată decît economia politică. Nu numai că nicăieri nu 
€Xistă un om care să ţină un curs de economie clasică in spi
ritul lui Ricardo şi al şcolii sale, dar cu greu poţi să găseşti 
pe cineva care să predea fără denaturări liberschimbismul vul
gar, ac;;a numitul manchesterianism a la Bastiat. In Anglia şi 
America, la fel ca în Franţa şi în Germania, obsedaţi de miş
carea proletară, economiştii burghezi au trecut aproape cu 
totul pe poziţiile socialismului de catedră filantropic 19 şi 
pretutindeni domneşte un eclectism necritic, bine intenţionat : 
o gela ină flască şi amorfă care se lasă uşor modelată şi care 
tocma· de aceea este un mediu excelent pentru arivişti, aşa 
cum este gelatina adevărată pentru cultura bacteriilor. In
fluenţa acestui terci de idei obositor şi fără nici un conţinut 
se simte, cel puţin în Germania şi încetul cu încetul la nemţii 
din America, chiar în partidul nostru şi este larg răspîndit 
la hotarele lui. 
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In aceste împrejurări n-aş putea să găsesc vreo deosebire 
esenţială intre diferite universităţi. Esenţială este studierea te
meinică a economiei clasice de la fiziocraţi şi Smith la Ricardo 
�i şcoala sa precum şi a utopiştilor - Saint-Simon, Fourier 
�i Owen - şi, în fine a lui Marx - paralel cu apelul per
manent la judecata proprie. Presupun că prietena dumnea
voastră studiază chiar sursele si nu se lasă indusă în eroare 
de compendii şi alte surse de mina a doua. Pentru cunoaşterea 
situaţiei economice propriu-zise, Marx a indicat în „Capita
lul" princ1palele surse. Cum trebuie evaluate statisticile ofi
ciale ale diferitelor ţări, ce poate fi utilizat din aceste statistici 
şi ce nu, se învaţă ceil mai bine prin studiu şi comparare. ln 
genere studiul sistematic şi aprofundat îţi oferă cele mai bune 
indicaţii asupra modului în care trebuie să continui, cu condi
ţia să fi început cu lucrările cu adevărat clasice şi nu cu cele 
mai lipsite de valoare : compendiile germane de economie, 
respectiv prelegerile autorilor lor. 

Asta ar fi cam tot ce aş putea spune în materie în această 
privinţă şi aş fi bucuros dacă d-ra Kjellbel'g va găsi în cu
vintele mele ceva ce i-ar fi util. 

In altă ordi�e de idei, mă bucur de apropierea alegerilor 
pentru Reichstag 1s1 şi rămîn cu adînică stimă 

:Publicat pentru prima oară 
parţia! în : G. Mayer. 
�Friedrich Engels. Eine Biographie", 
Bd. II, Haga, 1934 

1 0 7  

Al d"O'., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus dip. limba germană 

Engels către Maria Jankowska-Mendelsonowa 
(S. Leonowicz) 21t, 

la Geneva 
(Ciornă) 

Worthing, jumătatea lui august 1884 

De acord. Singura condiţie - dar absolut necesară - pe 
care sînt nevoit să v--0 pun este ca dvs. să nu publicaţi nimio 
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în limba polonă înainte de apariţia întregii ediţii germane. 
Lucrarea ar fi imediat interzisă în Germania, iar cea mai mică 
indiscreţie sau aluzie prematură ar putea atrage atenţia poli
ţiei germane şi împiedeca difuzarea originalului, mai mult, ar 
putea avea drept consecinţă confiscarea unei mari părţi a ti
rajului. De aceea, vă rog să aveţi bunătatea de a-mi confirma 
primirea scrisorii şi de a-mi da asigurări că veţi respecta 
această condiţie, din păcate indispensabilă. 

Publicat pentru prima oară în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXIX, ed. rusă, 1946 

1 0 8  

Originalul î n  limba franceză 
Tradus din limba germană. 

Engels către Karl Kautsky 

la Zi.irich 

(te rog să nu scrii 
Brighton pe plic, din 
cauza asta aici la poştă 
se produc încurcături prosteşti) 

Dragă Kautsky, 

48, Marine Parade
Worthin g, England, 22 aug. 84' 

Tocmai am primit scrisorile voastre, sosite cu oarecare 
intîrziere deoarece nu era indicat numărul casei, iar m.îrţoa
gele noastre de poştaşi posedă facultăţi intelectuale dintre cele 
mai plimitive. 

„Misere" 81. Manuscrisul pe care-l am aici l-am redactat 
in formă definitivă. rn afară de cîteva mici inexactităţi de re
dare a unor subtilităţi ale limbii franceze, care nu pot fi în
văţate corect decît trăind în Franţa, n-a fost mult de modificat. 
Pentru rapports pun în majoritatea cazurilor Verhăltnis şi 
nu „Beziehungen", întrucît acesta din mimă este prea vag şi 
întrucît M[arx] însuşi reda întotdeauna termenul german Ver
hăltniss prin rapport şi invers. In afară de aceasta, bunăoară 
în expresia rapport de prop01iionnalite, rapport semnifică ceva 
cantitativ, care nu poate fi redat deoît prin Verhaltnis, în timp 
ce Beziehung are un se1'ls predominant calitativ. Mai am de 
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iăcut unele note. Aştept continuarea manuscrisului vostru. Pa
sajele referitoare la Hegel şi la hegeliadă nu le voi putea re
dacta decît la Londra, deoarece pentru asta trebuie să îl am 
pe Hegel. Voi face tot posibilul să termin lucrul cit mai re
pede. ln acelaş timp însă trebuie terminată şi partea a II-a a 
„Capitalului", la care mai am încă al naibii de mult de lucru, 
iar în  cazul unei asemenea coliziuni "Capitalul" are prioritate. 
Voi face însă tot ce-mi va sta în putinţă. La ce dată vă tre
buie prefaţa ? Replica pe care o dau lui Rodbertus o voi 
âmpărţi în două - o parte în preafaţa la cartea a II-a a „Ca
pitalului" 215, iar cealaltă în prefaţa la „Misere". Nu pot face 
.altfel, deoarece ambele vor apare în acelaş timp, iar acuzaţia 
.a fost formulată clar chiar de Rodbertus 136 . în „Capitalul" va 
trebui să fiu ponderat, dar în prefaţa la „Misere" voi putea să 
vorbesc pe şleau. 

Dacă vei pleca din Zurich, într-adevăr cel mai bine ar 
fi să vii aici, decît să mergi în altă parte, cu excepţia poate a 
Parisului .  Aspectul material este, desigur, important, mai ales 
acum, cînd, fiind căsătorit nu mai poţi merge la risc, precum 
burlacii. Dealtfel, la Paris viaţa trebuie să fie cel puţin la fel 
de scumpă ca aici, iar pentru studiu British Museum este ine
galabil ; în comparaţie cu el biblioteca din Paris este nimic 
pentru oameni ca noi, î ntre altele din cauza dificultăţilor de 
.a o folosi, a lipsei cataloagelor etc. Să sperăm că totul se va 
aranja. 

Voi trebuie să ştiţi mai bine decît mine ce vreţi să faceţi 
cu broşura mea ; procedaţi deci cum credeţi că e mai util 216. 
Pariez însă că va fi interzisă. 

Ca şi Ede, cred că în privinţa lui Bebel te-ai cam lăsat 
pradă primei impresii. Intr-adevăr, în ultima lui scrisoare s� 
simte o oarecare oboseală şi o dorinţă de linişte. în cele din 
urmă, va trebui ca un timp să fie lăsat în pace ; dar chiar dacă 
pentru un timp n-ar mai fi prezent în Reichstag, s-ar odihni "? 
Fapt este că în Germania el e de neînlocuit şi trebuie mena
jat ; dacă este necesar, trebuie să-şi cruţe forţele, pentru ca 
în momentul decisiv să fie gata de luptă. 

Găsesc că judeci prea aspru oamenii din Germania, adică 
masele. Cu generaţia tînără lucrurile au mers întotdeauna al 
naibii de încet, majoritatea era a la Geiser şi Viereck. Cert 
este că în această privinţă legea împotriva socialiştilor 22 va 
face mai mult rău decît bine. Dar atîta timp cît în ţară pă
trunde î ncă atît de multă literatură interzisă, terenul este pre
gătit, iar cînd o să putem respira iar liber vom scăpa repede 
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şi de acest necaz, poate chiar mai rerpede decît dacă nu s-ar fi 
produs o întrerupere. 

Trebuie să-i scriu şi lui Ede. Este ora unu, iar poşta pleacă! 
la două ! 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arh iv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1 932 

1 0 9  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germanăi 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Worthing, 22 augu<;t 1884' 

[ . . .  ] 223) Un indice la „Capitalul" ar fi foarte oportun. Dar 
de ce să nu-l facem o dată pentr� toată lucrarea, cînd aceasta 
va fi gata ? Anul viitor cu siguranţă că va fi gata dacă nu mă. 
prăbuşesc, şi deocamdată n-am această intenţie. „Istoria teo
riei"' este şi ea, la drept vorbind scrisă în cea mai mare parte. 
ln manuscrisul „Contribuţii la critica economiei politice" din 
1860-62 126, aşa cum cred că ţi-am arătat aici, cca 500 pagini 
in quarto ocupă „Teoriile asupra plusvalorii", din care ce-i 
drept, trebuie tăiat foarte mult, deoarece ulterior materialul 
a fost altfel redactat, dar mai rămîne destul. 

In lucrarea sa „Sch{ulze]-Bastiat", Lassalle l-a citat pe
R[odbertus] într-un context care din partea altuia i-ar fi atras 
o ură de moarte. Anume ca pe o autoritate, respectiv descope
ritorul unui lucru neînsemnat. Se prea poate ca „Scrisorile" 136 
să fi contribuit la cultul lui Rodb[ertus] .  Un rol important au 
avut însă dorinţa necomuniştilor de a-i opune lui Marx un ri
val necomunist şi confuzia totală din capul unor oameni. Pen
tru toţi cei care rătăcesc undeva la hotarul dintre partidul 
nostru şi socialismul de stat, rostesc discursuri de simpatie, dar 
doresc să evite neplăcerile cu poliţia, excelenţa sa Rodbertus. 
reprezintă exact ceea ce le trebuie. 

228) Inceputul scrisorii nu s-a păstrat. - Nota red. 
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Mutarea lui „Neue Zeit" la Hamburg este probabil, doar 
•Un preludiu la încetarea apariţiei lui 193. E drept că nu ştiu 
absolut deloc cine conduce în prezent treburile la Hamburg. 

Mnrţea trecută 224) aici, la Worthing, a fost revoluţie. O 
prăvălie a unui fanatic din Armata Salvării a fost atacată şi 
demolc1tă. Proprietarul a tras cu revolverul, rănind trei oameni. 
A doua zi au fost sparte geamurile la închisoarea poliţiei, iar 
seara au fost aduşi 40 de dragoni, 50 de poliţişti (orăşelul are 
cca I O  OOO de locuitori) ; străzile s-au golit, iar burghezii ono
rabili care au rămas totuşi pe străzi convinşi fiind că nu-i 
ameninţă nici un pericol, au fost bătuţi crunt. Acum e linişte. 
Multe stupizenii ţi-e dat să vezi în viaţă ! Ambele partide sînt 
finanţate pe ascuns ele burghezie, atît cei din Armata Salvării, 
.Cît şi adversarii lor. 

Public�t pentru prima oară în : 
.,.Arhi , 1.Iarksa i Enghelsa", 
vol. I ,  1924 

1 1 0 

Al tău, 
F. E. 

Origi nalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Zurich 

Worthing, 30 august 1884 

Am primit scrisorile. Am comandat broşurica lui G. Ad
ler 225) şi probabil la întoarcere o voi găsi la Londra. Mul
ţumesc pentru informaţie. Omul ăsta trebuie tratat a�a cum 
merită. Lucrez la „Misere" 81 şi sper s-o termin încă aici. In 
partea filozofică trebuie să traduc unele lucruri în adevăratul 
jargon hegelian. 

Cu „Antiquarische Briefe" ale lui Bachofen nu e grabă . 
.Şi în „Mutterrecht" Meleagros joacă un rol ; pentru mine, acest 

n�) 19 august. - Nota red. 
•:s) G. Adler. „Rodbertus, der Bergrilnder des wissenschaftlichen 

Sozialismus. - Nota red. 



1 90 F. EngeJq 

punct este important numai sub aspectul pe care l-am men
ţionat 226) . 

Aici, patru muzicanţi fac propagandă în favoarea lui Bis
marck cu muzică falsă, explicîndu-le englezilor într-un dialect 
franco-renan, pe care nici eu nu-l înţeleg deloc că ei jură cu 
mina pe inimă să trăiască numai pentru tine etc. etc. şi că 
Strasbourg-ul este un oraş minunat. Salutări lui Ede. 

Al tău, 
F. E. 

Acum trimiteţi-mi sc1·isorile la Londra. Ne întoarcem 
m.arţi 205. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VJ), 1932 

1 1 1  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba gPrmanăi 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 
Londra, 13 <;ept. 188-l 

Dragă Ecle, 
Sint 14 zile (aproximativ) de cînd m-am întors 205. Eisen

garten, care în absenţa mea trebuia să transcrie pe curat ceea 
( e era terminat din manuscrisul părţii a II-a 227), la început a 
hindăvit din cauza căldurii, iar apoi a transcris, este adevărat, 
foarte frumos, dar a mers atit de încet şi a făcut atît de puţin, 
încît nu mă încumet să-i expediez lui Meissner ceea ce e gata, 
pentru că n-aş putea să-i dau continuarea la timp. A.şa că, 
deocamdată, nu poate fi vorba de publicarea urgentă a ma
nuscrisului ; ce va face acum M[eis�mer], nu ştiu. Intr-un fel, 
e mai bine aşa, căci acum sînt convins că nimic nu trebuie 
făcut în grabă. 

Ceea ce îmi spui despre traducerea broşudi mele 22�) este 
foarte bine şi frumos. Dar cum traduce Lafargue ? El n-o con-

226) F. Engels "Originea familiei, a proprietăţii private � i a sta
tului". - Nota red. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Editura 
politică, Bucure'iti, 1965, p .  13:3, nota de subsol a lui Engel<;. - Nota 
trad.J 227) Volumul II al „Capitalului", - Nota red. 228) E'ite vorba, probabil, de lucrarea lui F. Engels .,Originea fa
miliei, a proprietăţii private şi a statului ". - Nota red. 
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.suită nici pe soţia lui, nici dicţionarul ; face totul singur, de
cretează : cutare cuvînt gi>1man se traduce în franceză aşa, 

.apoi îmi trimite mie manuscrisul, încîntat de capodopera sa. 
Tot atî t de bine aş putea s-o fac şi eu. El vrea, desigur, să se 

-0.puce imediat de treabă, dar nous verrons ce que nous verr
ons 229) .  I n  ce priveşte traducerea engleză, A[veling] are deo
camdată destul de lucru şi ar vrea să-mi traducă şi „Dezvolta
rea".  Dar de unde să luăm editori care să plătească ? Iar în 
situaţia lui, nu poate lucra pe gratis mai mult decît o face 
acum. Şi nici nu e presant. Mai întîi trebuie să avem ,.,Capi
talul" 230) în engleză şi asta cere încă multă mun<:ă şi osteneală. 

M-a amuzat teribil răfuiala cu Bahr şi Fabian, precum şi 
cu amicul Gumbel pe tema impozitului de bursă 217 (pe Gum
bel îl recunosc întotdeauna, fie că îi apără pe filistinii din Heil
bronn cu care se cinsteşte pe îndelete prin cîrciumi, fie că 
face altceva. Bahr şi Fabian sînt două mostre admirabile ale 
„ştiinţei" germane şi mă bucură ori de cîte ori ea are ceea ce 
merită. Îl bat pe Bahr şi se gîndesc la Geiser. Mi-au plăcut 
în special maniera ta de a da lovitura, felul în care ai pus în 
evidenţă punctele esenţiale şi precizia loviturii .  

Acum trebuie să mă întrerup, nu pot să stau prea mult la 
masa de lucru. ţ,a mare am făcut băi reci, care mi-au făcut 
mai mult rău decît bine. Deci, pe mîine. 

14 sept. Săpţămîna trecută, la 4 septembrie, ţi-am trimis 
prin po<;-tă, recomandat, manuscrisul „Misere" 81, împreună cu 
notele. Probabil că le-ai primit. Comparînd modificările făcute 
de mine cu originalul, veţi vedea că n-aţi înţeles corect unele 
expresii (în unele cazuri am făcut însemnări pe margine) ; acest 
lucru e inevitabil dacă n-ai trăit mult timp în ţara respectivă. 

Pentru artistul (i-am uitat numele şi nu reuşesc să-i gă
sesc scrisoarea) care vrea să tipărească în culori portretul lui 
Marx pot, în sfîrşit, să fac o copie după fotografia mărită pe 
care o am. Ţi-o trimit mîine sau pohnîine. 

Deoarece de la actualele alegeri aşteptăm rezultate im
portante 181, trebuie să punem cu toţii umărul ; îţi trimit deci 
un cec de 25 lire sterline pentru fondul electoral . 

Sorge mi-a trimis cartea lui Gronlund „The Cooperative 
-Commonwealth" - o expunere destul de superficială, dar pe 

m) - o să vedem cc o să fie. - Nota trad. 
2�0) Volumul I. - Nota red. 
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înţelesul filistinilor, a U>oriei lui Marx ; se pare că principa
lul lui scop este acela de a prezenta varianta lui de edificaxe 
a viitorului - a cărei lectură m-a plictisit groazni.c - drept 
socialism german autentic. Marx nu este citat, se spuse doar : 
"such noble Jews as Marx and Lassalle" 231). Ah ! 

Sub conducerea lui Hynrlman, „To- Day" se pro.steşte pe 
zi ce trece. Pentru a-l face mai interesant se întreprinde tot 
ce este posibil ; redacţia îmi scrie că în numărul din octombrie 
o să apară o critică a "Capitalului" ! ! 232) şi îmi propune să 
răspund la ea - am mulţumit şi am refuzat. Prin urmare, au 
făcut dintr-un organ socialist un organ în care orice neispră
viţi disrută despre socialitsm, pro şi contra. 

Iţi trimit un număr din „Kolnische" din care poţi să vezi 
cum acţionează în Africa civilizatoarea şi umanista Association 
Internationale a lui Stanley şi Leopold al Belgiei 21s. Ce fac 
acolo portughezii şi francezii, ca să nu mai vorbim de asupri
torii şi călăii noştri prusieni cînd se apucă de asta ! Dealtfel, 
Bismarck a dat o mare lovitură electorală cu afacerea colo
nială 219. Momeala prinde fără greş la toţi filistinii. Bismarck 
va reuşi, probabil, să obţină din nou o dublă majoritate după 
bur7ul lui plac : fie conservatorii 168 cu social-liberalii 176, fie, 
dacă aceştia din urmă vor începe din nou să cirtească, conser
vatorii şi centrul 167. Pentru noi e totuna. 

Dacă o să am timp, am să adaug cîteva rînduri şi pentru 
K. K{autsky]. 

Al tău, 
F. E. 

15 sept. K. K{autsky] va trebui să mai aştepte. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa, 
voi. I, 1924 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

231) - „evrei atit de nobili ca Marx şi LassaHe". - Nota trad. 
132) Ph. H. Wicksteed. "Das Kaoital. A Criticism". - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky 220 

la Ziirich 

193 

Londra, 20 sept. 8 !  

Dragă Kautsky, 
Îţi restitui recomandat manuscrisul. 
Articolul tău despre R{odbertus] este foarte bun în ce 

priveşte problemele economice ; obiectez însă din nou împo
triva afirmaţiilor apodictice în domenii în care tu însuţi te 
simţi nesigur şi îi dezvălui lui S [chramm] punctel e tale vul
nerabile, lucru de care el a profitat cu abilitate. 

Mă refer în special la „abstracţie", pe care tu în genere 
o cam discreditezi. În c;azul de faţă, deosebirea este că : 

Marx reduce conţinutul comun existent în lucruri şi în 
relaţii la expresia lor ideatică cea mai generală, prin urmare 
abstracţia lui nu face decît să reflecte, sub forma ideii, con
ţinutul existent în lucrmi. 

R[odbertus], dimpotrivă, îşi construieşte o expresie ideatiţă 
mai mult sau mai puţin imperfectă şi măsoară lucrurile cu 
această noţiune căreia ele trebuie să se conformeze. El caută 
conţinutul real, etern al lucrurilor şi al relaţiilor sociale, dar 
acest conţinut este în esenţă efemer. Aşadar, capitalul real. 
Acesta nu este capitalul actual, care nu reprezintă decît o 
realizare imperfectă a noţiunii. 1n loc să deducă noţiunea de 
capital din capitalul actual, singurul care există în realitate, 
pentru a aj unge de la capitalul de astăzi la capitalul real, el 
recurge la omul izolat şi se întreabă ce anume ar putea fi
gura în producţia acestuia drept capital. Fireşte că mijlocul 
de producţie. 1n acest mod capitalul real este pus fără prea 
multă vorbă pe acelaşi plan cu mijlocul d e  producţie, care, în 
funcţie de împrejurări, poate să fie sau să nu fie capital . Astfel 
din capital sint eliminate toate C'aracteristicile rele, adică toate 
caracteristicile reale ale capitalului. Acum Rodbertus poate 
cere capitalului real să se conformeze acestei noţiuni, adică să 
funcţioneze numai ca un mijloc de producţie social, să se de
baraseze de tot ceea ce îl face să fie capital şi să rămînă to
tuşi capital, mai mult - tocmai prin aceasta să ajungă ca
pital real. 
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Cam la fel procedezi tu cu valoarea. Valoarea actuală este 
valoarea producţiei de mărfuri, dar prin s uprimarea producţiei 
de mărfuri se „schimbă" şi valoarea, adică valoarea în sine 
rămîne, se modifică numai forma. In realitate, însă, valoarea 
.economică este o categorie proprie producţiei de mărfuri şi ea 
· •a dispare odată cu aceasta (cf. „Dilhring" 252-262 221), tot 
<U?a cum n-a existat înainte de aceasta. Raportul dintre muncă 
�i produs nu se exprimă sub forma valorii, nici înainte, nici 
după producţia de mărfuri. 

Din fericire, în philosophicis 233) sicnramm] nu este nici el 
prea versat şi îşi trădează punctele slabe, pe care tu le-ai se
:sizat şi le-ai relevat cît se poate de bine. 

Mai departe : 
1 .  Schr'[amm] cunoaşte interese materiale care nu decurg 

- direct sau indirect - din modul de producţie. Comp. Marx 
prefaţa 222 la „Contribuţii" unde problema este expusă scurt, 
cuprinzător .în 20 de rînduri. 

2. Critica societăţii actuale a fost făcută cu mult înainte 
de Rodbertms, tot atît de bine şi chiar mai bine, de către uto
piştii englezi şi francezi, precum şi de către şcoala economistă 
socialistă post-ricardiană, care porneşte de la teoria valorii a 
lui R[icardo] ; în „Misere", p. 49-50, Marx îi citează pe cîţiva 
dintre ei 223. 

3. La Marx 234), Robinson este Robinsonul adevărat, ori
ginar, al lui Daniel Defoe, de unde sînt copiate şi împrejurările 
de ordin secundar - lucrurile salvate de la naufragiu etc. Mai 
tîrziu, l-a avut şi el pe Vineri (Friday) al lui şi a fost un nP
gustor care a supravieţuit unui naufragiu şi, dacă nu mă înşel, 
s-a ocupat la timpul său cu negoţul de sclavi. Într-un cuvînt, 
un adevărat „burghez". 

4. Ar fi în orice caz foarte prematur să  vorbim despre 
�coala istorică marx[istă] .  Aş scurta acest pasaj din replica ta 
:şi m-aş referi în primul rind la M[arx] însuşi : paragraful amin
tit mai sus din „Contribuţii", apoi chiar „Capitalul", în special 
acumularea primitivă 224, unde S[chramm] poate să se edifice 
in privinţa oului şi a găinii. 

Dealtfel e un adevărat noroc că toate elementele burgheze 
se grupează astăzi în jurul lui Rodb[ertus] .  Nici nu ne-am pu
tea dori mai mult. 

!33) - în probleme filozofice. - Nota trad. 
m) "Capitalul", volumul I (comp. K. Marx şi F. Engl'is. Opere, 

wol. 23, Editura politică, Bucureşti, 1966, p. 91-93. - Nota red. 
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Aţi primit, desigur, manuscrisul de la „Misere" 111• Ditto 
Ede scrisoarea mea 235) de duminica trecută cu contribuţia la 
fondul electoral. 

Tussy roagă ca pe viitor să i se trimită „Soz[ialdemokrat"J 
etc. la adresa : 

Mrs Aveling 
55, Great Russell st. W. C. London 

Iţi restitui scrisoarea lui Bebel. 

Al tău, 
F. E-

Prin urmare, în ianuarie sau rebruarie te aşteptăm a!CI. 
„To-Day" s�a transformat într-un adevărat „Symposium"„ 

adică o revistă în care oricine poate să scrie pro şi contrai 
socialismului. In numărul următor o să apară o critică a „Ca
pitalului " ! 236) , trebuia să-i răspund acestui anonim, dar aw 
refuzat. Dr. Drysdale a scris şi el acolo 237), se .referă la tine ; 
s-a primit răspunsul de la Burrows, care se interesase de per
soana ta .  Am făcut tot ce era necesar, dar cu oarecare pru
denţă, întrucît nu ştiu dacă Dr[ysdale] nu are cartea ta 238) . 

Publicat pPntru prima oară în 
„Arhiv Marksa i Eng11elsa", 
voi. I (VI), 1932 

1 1 3  

Originalul în limba germană 
Tr3dus din limba germană. 

Engels către Hermann Schliiter 

la HottJingen-Zi.irioh 

(Londra, 1 octombrie 1884t 
Stimate domnule Schli.iter, 
Am primit corectura 239) şi am restituit-o cu mulţumiri. 

Acum nu mai aştept decît colile 8-9 pe curat. Dacă în ele
nu găsiţi greşeli majore, lista corecturilor este inutilă. 

m) Vezi volumul de faţă, p. 190-192. - Nota red. 
238) Ph .  H. Wicksteed. „Das Kapital A Criticism". - Nota 1·ed. 
237 C. R. Drysdale. „The State Remedy for Poverty". - Nota red. 
23�) K. Kaut.�ky. „DPr Einfluss der Volksvermehrung auf den Fort-

!>chritt der Gesellschaft". - Nota red. 
239) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta

tului".  - Nota red. 
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„Erkenntniss" etc. a lui Rodb[ertus] este anunţată de edi
tura Fock din Leipzig l-a preţul· de 4,20 mărci . La acest preţ 
sau mai ieftin cumpăr şi eu cu plăcere un exemplar. 

Marx are un excelent discurs asupra liberului schimb 240) 
în limba franceza, dar, după cîte ştiu, nici unul asupra tari
felor vamale protecţioniste. Acest discurs nu prea merge să 
fie tradus şi publicat separat, dar dacă Ede vrea să-l dea ca 
anexă la ediţia germană a lui „Misere" 81, n-ar fi rău şi aş 
putea să-i trimit exemplarul meu. 

Publicat pentru prima oară 
ln K. Marx şi F. Enge!s. Opere, 
L ol. XXVII, ed. rusă, 1935 

1 14 

Cu respect, al dv, 
F. E. 

Originalul în limba germană. 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schhiter 

la Hottingen-Zlirich 

Stimate domnule Schl [liter], 
Am primit totul 241) şi vă mulţumesc. Semnalez următoa

rele greşeli de tipar : 
p. 134, rindul 8 de sus : trebuie Gesellschaft şi nu Lesell

schaft 
rindul 9 de sus : Lebensbe<lingungen şi nu Gebens
bedingungen 

p. 144, dndul 2 de sus : platte şi nu glatte. 
Aţi primit, desigur, cartea poştală. 

ILondra] 3.10 .84 

în mare grabă, al dv. devotat, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

�40) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, 
Bucureşti, 19:>8, p. 447-460. - NotQ. red. 

m) F. Engels. "Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului. - Nota red. 
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Engels către August Bebel 22:i 

la Plauen, lingă Dresden 

Londra, 11 oct. 84 

Dragă Bebel, 
Trebuie să-ţi cer scuze că de abia acum răspund la scriso

rile tale din 8 iunie şi 3 octombrie. Dar de la începutul lunii 
iunie" numai cu greu şi sfidînd in terdicţia medicului am putut să 
stau la masa de lucru şi să scriu. De a proape 18 luni mişcările 
îmi sînt stînjenite de o durere ciudată a cărei cauză nici me
dicii n-o cun'Jsc ; nu mai pot să trăiesc ca înainte făcînd 
multă mişcare, cu greu pot să stau la masa de scris. De abia 
de vreo zece zile, datorită unor dispozitive mecanice, am în
ceput să mă mişc ceva mai liber ; sper că după ce mă voi fi 
acomodat cu aceste dispozitive voi redeveni ceea ce am fost ; 
în afară de faptul că mi-a dat mult de furcă, toată povestea 
asta n-are mare însemnătate şi sper oa treptat să o dau 
uitării. 

În tot acest timp, n-am putut să scriu, dar am fost în 
stare să dictez şi am dictat dired după manuscris toată cartea 
a II-a a „Capitalului" - care este acwn aproape gata de ti
par ; în plus, am revăzut 3/8 din traducerea engleză care era 
gata 242) precum şi o serie de alte lucrări, aşa că în această 
perioadă am lucmt sistematic. 

Concomitent cu această scrisoare vei primi un exemplar 
din traducerea recent apărută 243), sper că am să reuşesc să-l 
expediez chiar astăzi. 

Cît e ziua de mare mă gîndesc la agitaţia electorală .  Veri
ficarea generală a forţelor noastre, care se repetă la fioPCare trei 
ani, este un eveniment de importanţă europeană, care eclip
sează călătoriile determinat-e de teamă ale împăraţilor 226. Imi 
amintesc prea bine cwn în 1 8 7 5  victoria obţinută în alegeri 
de către ai noştri au uluit Europa şi au provocat înfrîngerea 
anarhismului bakunist în Italia, Franţa, Elveţia şi Spania 227. 
\cum un asemenea rezultat este din nou extrem de necesar. 

Caricaturile anarhiste a la Most, care l-au întrecut deja ' pe 

242) a volumului I al „Cap1talului". - Nota red. 
243) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta

tului". - Nota red. 
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Rinaldo Rinaldini şi au ajuns mai jos decît Schinderhannes, ar 
primi, cel puţin în Europa, o lovitură la fel de puternică, 
ceea ce ne-ar scuti de multă muncă şi eforturi. In America, 
unde sectele sînt longevive, ei ar putea să răposeze în linişte 
şi netulburat - - acolo a suprav1eţuit timp de un sfert de veac 
.t?i Karl Heinzen, după ce în Europa fusese înmormJntat de
mult. Aceasta i-ar încuraja mult pe francezii din provincie 
care evoluează foarte bine, iar masele pariziene ar primi un 
nou impuls şi ar înceta să mai fie la remorca ultra stîngişti
lor. Aici, în Anglia, unde bill-ul cu privire la reformă conso
lidează poziţiile muncitorilor 228, acest impuls ar fi foarte ne
cesar avînd în vedere alegerile din 1885 şi ar putea oferi Fe
.deraţiei social-democrate 229 care este fonnată în primul rind 
din literaţi, în al doilea J."înd din rămăşiţe ale vechilor secte şi 
în al treilea iind dintr-un public sentimental, posibilitatea de 
a deveni realmente un partid . In America nu lipseşte decît 
un asemenea evenimsnt pentru ca muncitorii de limbă engleză 
să înţeleagă în sfîrşit ce putere au în mîinile lor, şi că depinde 
de ei s-o folosească. In Italia şi Spania aceasta ar fi o nouă lo
vitură dată frazeologiei anarhiste-doctrinare care continuă să 
fie la modă. Intr-un cuvînt, victoriile voastre îşi exercită in
fluenţa din Siberia pînă în California şi din Sicilia pînă în 
Suedia. 

Dar care va fi noua „fracţiune" ? Dintre noii candidaţi 
.care au şanse, unii îmi sînt complet necunoscuţi, iar despre 
maj aritatea celor „cultivaţi" nu am o părere prea bună. In 
.condiţiile legii împotriva socialiştilor 22, ipentru socialiştii bur
,ghezi şi de coloratură burgheză este mai uşor să fie pe placul 
alegătorilor şi să-şi satiisf.acă ambiţia de a fi în prim plan. Este 
:absolut normal ca asemenea oameni să fie prnpuşl ş1 aleşi în 
circwnscripţii electorale relativ înapoiate. Ei se infiltrează însă 
şi în vechile circumscripţii electorale care merită reprezentanţi 
m.ai buni şi se bucură de sprijinul unor oameni o<tre ar trebui 
să se orienteze mai bine. Cum se va constitui această fracţiune 
nu ştiu, după cum nu ştiu nici ce va foce ea. Impărţirea în 
două tabere - tabăra proletariatului şi cea a burgheziei este 
tot mai evidentă, iar dacă tabăra burgheziei va îndrăzni să aibă 
mai multe voturi decît cea a proletariatului acest fapt poate 
provoca ruptura. Părerea mea este că trebuie să avem in ve
dere această posibilitate. Dacă ruptura est.e provocată de ei 
- - dar pentru asta trebuie să bea mult ca să aibă curaj - nu 
e chiar rău. Sînt în oont1nuare de părere că atîta timp cît 
este în vigoare legea împotriva socialiştilor nu trebuie să fim 
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noi aceia care să provoace ruptura. Dacă totuşi ea se va pro
duce, atunci vom merge înainte iar eu mă voi înhăma împreună 
cu Une. 

Mă bucur că afacerea colonială 219 eşuează. Acesta era ma
rele atu al lui Bismarck, care miza pe filistin, oferind cu priso
sinţă speranţe deşarte şi, o dată cu acestea, cheltuieli extrem 
de mari care cu greu puteau fi acoperite. Bismarck şi colo
niile lui îmi aminteşte de un nebun, ultimul duce de Bem
burg 244) (realmente idiot) care la începutul anilor patruzeci 
spunea : Şi eu vreau să am o cale ferată, chiar dacă m-ar costa 
o mie de taleri . Cît reprezintă o mie de taleri în comparaţie 
cu costul unei căi ferate, aceasta este ideea pe care Bismarck 
şi filistinii lui o au despre un buget colonial în comparaţie cu 
cheltuielile reale. ln acest caz îl consider pe J3 [ismarok] destul 
de prost ca să creadă că cheltuielile vor fi suportate de Lil
deritz şi Woermann. 

Apropo de Bismarck. Un prieten de-al nostru l-a întîlnit 
la o reuniune a inginerilor pe Behrens, asociatul lui Bismarck 
la fabrica de hîrtie din Varzin, care i-a relatat multe despre
manierele grosolane ale lui Bismarck. Este un iuncher veritabil 
care numai cu titlu de excepţie şi cu greu se poate purta 
manierat în salon, în rest dă frîu liber grosolăniei. Lucrul 
acesta îl ştii, desigur. Unui inspector de fabrică, care, răspun
zîndu-i la întrebare i-a spus că are o leafă de 1 OOO de taleri 
el i-a replicat : „în acest caz dumneata trăieşti din mită " .  Este 
însă interesant că Bismarck a declarat acestui Behrens că 
singurul orator din Reichstag care merită acest nume şi pe 
care îl ascultă toţi este August Bebel . 

Cu cît îmi vei scrie mai des despre situaţia din Germania 
şi mai ales despre dezvoltarea industriei1 cu atît va fi mai 
bine. Eu nu-ţi răspund întotdeauna pe larg deoarece aici eu 
nu fac decît să mă informez, în plus, ştirile pe oare le primesc 
de la tine sînt singurele pe care le consider demne de crezare 
In general industria germană rămîne aşa cum a fost : ea pro
duce articole care pentru englezi sînt prea neînsemnate, iary 
pentru francezi prea grosolane, dar produce pe scară mare � 
resursele ei vita.Jle rămîn : 1) furtul de mostre din străinătate 
şi 2 .  transferarea, sub formă de cadou, a plusvalorii propriu
zise asupra cumpărătorului - numai graţie acestui fapt ea 
este competitivă - şi estorcarea unei plusvalori excesive prin
tr-o presiune cruntă asupra salariului - iată din ce trăieşte 

m) Alexander Karl. - Nota red. 



200 ' F, Engels 

ea. Ca urmare a acestui fapt, însă, lupta dintre muncitor şi 
capitalist, chiar dacă pe alocuri stagnează (acolo unde salariul 
anormal este ceva obişnuit), în marea majoritate a cazurilor 
se intensifică, deoarece presiunea creşte continuu. In orice caz, 
începînd din 1848 în Germania are loc revoluţia industrială, 
fapt care ar trebui să dea de gîndit domnilor burghezi. Iar acum 
te las cu bine. 

Bătrînul tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oara m : 
„Arhiv Mark<.d i Enghelsa ", 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

vol. I (VI}, 19J2 

1 1 6  

Engels către Karl Kautsky 

la Ziirich 

Sînt foarte grăbit. I-am trimis lui Dietz colile, după ce 
am pus din nou h-urile, tz-urile şi cuvintele străine omise 230. 
Lui D[ietz] i-am scris : voi 245), chipurile, aţi protestat, eu m-am 
solidarizat cu voi, iar schimbările de mai sus le-am făcut de 
comun acord. Nu concep să mi se :impună o ortografie, după 
cum nu concep să mi se impună o soţie, de aceea, dacă nu se 
fac corecturile aşa cum vreau eu, atunci 1) cer să fie şterse 
toate notele mele şi 2) nu trimit prefaţa 246) ; în nici un caz 
nu concep ca lucrările mele să aibă două ortografii diferite. 

Nu vreţi ca pe copertă să apăreţi ca traducători ? In orice 
caz, coperta trebuie făcută în aşa fel încît eu să apar numai 
ca autor .al notelor şi al prefeţei, dacă voi nu ţineţi neapărat 
să menţionaţi cine a făcut redactarea textului, lucru pe care 
eu îl consider absolut inutil. 

245) K. Kautsky şi E. Bernstein. - Nota red. 
US) F. Engels. „Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui 

K. Marx «Mizeria filozofiei .... ". - Nota red. 
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Cu prostiile astea mi-am pierdut iar o zi întreagă. Şi toc
mai în timpul campaniei electorale ! 

!Londra] 13 .10 .84 

Publicat pentru prima oară în : 
.,, Arhiv l\Iark!>a i Engheha", 
vol. I (V I), 19J2 

1 1 7 

Al vostru, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradu!> din limba germana 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 15 oct. 84 

Dragă bă trîne, 
Ţi-am trimis ieri cărticica mea despre originea faQ1iliei etc„ 

iar astăzi am expediat un mandat de cinci lire sterline. Sper 
că le primeşti odată. 

M-am bucurat aflînd că Bebel te-a vizitat în vară. Părerea 
ta despre el coincide întru totul cu a mea. Este mintea cea 
mai luminată din tot partidul german şi în plus este un om 
pe care se poate conta fără rezerve şi care nu se lasă indus în 
eroare. O calitate rar întîlnită, marele său talent oratoric, ta
lent recunoscut de toţi filistinii fără ca nimeni să-i silească ; 
însuşi Bismarck i-a spus lui Behrens, asociatul lui la fabrica 
de hirtie, că Bebel este singurul orator din Reichstag, pe ca:P 
talentul nu l-a dus la platitudine. Aşa ceva nu s-a mai îniim
plat de la Demostene. Toţi ceilalţi oratori sînt nişte capete seci. 

Starea sănătăţii mele nu trebuie să te îngrijoreze, am o 
boală locală, care uneo1i mă deranjează, dar î n  nici un caz nu 
influenţează starea mea generală şi nici nu este incurabilă ; 
cel mult mă face inapt pentru serviciul militar, dar poate că 
peste cîţiva ani voi putea totuşi călări din nou. Sînt patru luni 
de cînd nu pot să scriu, dar dictez şi sînt aproape gata cu 
cartea a II-a a „Capitalului" ; am revăzut şi traducerea en
gleză a cărţii I (atît cit este gata, 3/8). Acum, am găsit şi 
mijlocul cu ajutorul căruia să pot sta într-o oarecare măsură 
în picioare şi sper ca în curînd să intervină o nouă ameliorare. 
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Nenorocirea este că, de cînd l-am pierdut pe Marx,. eu trebuie 
să-l înlocuiesc. Toată viaţa n-am făcut decît ceea ce ştiam să 
fac - am cîntat vioara a doua - şi cred că m-am achitat 
onorabil. Am fost bucuros să am o atît de minunată vioară 
întii cum era Marx. Dar acum, cînd în probleme de teorie tre
buie dintr-o dată să iau locul lui Marx şi să cînt vioara întîi. 
nu se poate să nu fac vreo boroboaţă şi nimeni nu simte asta 
mai bine decît mine. Dar numai cînd vremurile vor fi ceva 
mai agitate vom simţi cu adevărat ce am pierdut în persoana 
lui Marx. Nici unul dintre noi nu este atît de clarvăzător ca 
el care ştia întotdeauna cînd trebuia acţionat rapid şi găsea 
soluţia justă iar apoi ataca imediat în punctul decisiv. ln vre
muri liniştite se întîmpla, ce-i drept, ca evenimentele să-mi 
dea dreptate mie, nu lui, dar în momentele revoluţionare ju
decata lui era aproape infailibilă. 

Fiica cea mică a lui Marx 247) s-a căsătorit cu un irlandez. 
foarte de treabă, dr. Aveling ; ei vin pe la mine în fiecare du
minică. Cealaltă fiică pe care o cunoşti 248) este şi ea în mo
mentul de faţă la mine şi îţi trimite cele mai cordiale salutări. 
!şi aminteşte de multe ori cu plăcere de ziua pe care a petre
cut-o cu tine la Geneva. 

Sper că o duci mai bine cu sănătatea, dar dacă cumva in
tervine din nou ceva dă-mi imediat de ştire, data trecută n-am 
ştiut nimic mult timp şi asta nu trebuie să se mai repete. 

Am să caut sc1isorile tale etc. deîndată ce voi putea să: 
mă ocup de hirtii 86. Din mai n-am fost în stare, fizic, să fac
asta, iar acum trebuie să rezolv atîtea treburi urgente încît 
nici nu mă pot gîndi la aşa ceva. Trebuie să fac ordine de
plină în mai mult de şase lăzi mari, nici măcar cărţile nu sînt 
aranjate aşa încît să le pot folosi complet şi nestingherit. 

Rămii deci sănătos de curaJ· nu duci lipsă ; calde salu-, , , 
tări de la 

Bătrlnul tău, 
F. Engels 

H7) Eleanor. - Nota red. HB) Laura Lafargue. - Nota red_ 
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Borkheim îţi trimite salutări, mi-a sc1is acum opt zile ; 
starea lui este aceeaşi, n-au intervenit schimbă1i. 

Publicat pentTn -prima oară Originalul în limba germană 
prescurtat în : ,,Prosveşcenie" Tradus din limba germană 
nr. 7-8 1913 -şi integral în : „Der Kampf", 
nr. 12, 1913 

1 1 8 

Engels căti e Karl Kautsky 

la Ziirich 

Londra, 15 octombrie 84 

Dragă Kautsky, 
Cred că ai primit cartea mea poştală 249). Am să mă stră

duiesc ca de mîine să încep să lucrez la prefaţă 25°) ; în fiecare 
zi intervine cîte ceva, astăzi de pildă m-am ocupat toată ziua 
de corespondenţă şi eu nu trebuie încă să stau prea mult la 
ma�a de scris. Dar dacă încep, în cîteva zile sînt gata. 

Aşadar. Geiser este inventatorul acestei m inunate ortogra
Jfii ! 230. Incă un merit. Recunosc că, într-o oarecare măsură, 
aversiunea faţă de acest pat al lui Procust m-a determinat să 
nu mă grăbesc să colaborez la „N[eue] Z[eit]".  Spune-mi dacă 
acest minunat sistem a fost obligatoriu şi pentru alte cărţi ti
părite la Dietz - pentru „Femeia" 251) lui Bebel n-a fost ; 
e important să ştiu asta în eventualitatea că îi voi răspunde 
lui Dietz. 

Deoarece la D [ietz] am protestat atît de categoric împo
triva geiserianismului, nu mai pot acum să-l accept în „N[eue] 
Z[eit]" nici pentru tipărirea prefeţei. Altfel, n-am, fireşte, 
nimic împotrivă. 

Pentru Ede : \Vehner scrie că persoana n-a cerut bani în 
numele oamenilor noştri, ci el i-a trimis din proprie iniţiativă ; 
<ea afirmă însă că ei ar fi primit banii. In fond, e acelaşi lucru. 

„Creditnoth" a lui Rodbertus 252) n-am citit-o nici eu 231 ,  
dar el n u  putea să spună decît ceea ce se ştie oricum - că 

240) Vezi volumul de faţă, p. 200. - Nota red. 
250) F. Engels. - „Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui 

K. Marx «Mizeria filozofiei»". - Nota red. 
2s1) „Die Frau und der Sozialismus·'. - Nota red. 
252) Rodbertus-Jagetzow. „Zur Erklărung und Abhiilfe der heUJtigen 

Creditnoth des: Grundbesitzes". - Nota red. 
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ipotecile nu sînt realizabile, nu sînt rambursabile în capital. 
ci pot da dreptul doar la o „rentă", adică la plata regulată a 
dobînzilor ; în cazul neachitării dobînzilor, imobilul poate fi 
vîndut la licitaţie ; ipotecarul nu poate avea alte pretenţii. 
Acesta este „principiul rentei" al lui Ri[odbertus], care dă iun
cherilor posibilitatea să producă, asemenea burghezilor, 5 OOO 
de taleri anual şi să cheltuiască, asemenea nobililor, 10  OOO de 
taleri şi totuşi să nu se ruineze. Cum, rămîne o taină. N-am 
putut să-mi stăpînesc iisul cînd am citit cum Schramm 25:.:} 
se străduia să vadă în asta ceva măreţ. 

Fotografia lui l\!Iarx i-am trimis--0 azi lui Manz 254).  Vrea 
să ştie în ce culori ? În privinţa asta ai putea să�l ajuţi. Marx 
era smead cum numai un european din sud poate fi, fără prea 
multă culoare în obraji (cînd l-ai văzut tu pe M[arx] avea o 
paloare bolnăvicioasă, nu era culoarea lui obişnuită), mustaţa 
neagră ca smoala, cu fire albe, dar fără nici o nuanţă de cas
taniu, cu excepţia cîtorva fire decolorate, în rest, părul şi 
barba albe ca zăpada. Portretul - o fotografie mărită retu
şată - este foarte reuşit. Il va primi cu Poşta elveţiană. 

In afara traducerii poloneze a „Originii", V. Zasulici s-a 
oferit să o traducă în rusă, iar studentul în drept Anderfuhren 
(din Meiringen) s-a oferit la Berna s-o traducă în italiană. 
Ştiţi ceva despre acest om ? Profesorul lui de italiană şi de 
socialism, dr. Cerioli, va redacta traducerea. 

Ieri ţi-am trimis ţie şi lui Ede exemplarele 255) . Peste 3() 
am trimis deja în toate colţurile lumii. Am dat şi la „To-Day''" 
şi „Justice" ; de celelalte exemplare pentru recenzii o să vă 
ocupaţi, desigur, voi. Vă mulţumesc din suflet, ţie şi lui Ede„ 
pentru osteneala pe care v-aţi dat-o cu această lucrare. 

Al tău, F. E. 

Cum stau lucrurile cu venirea 256) ta ? Nu mă refer la: 
origo 257) , ci la adventus 258) . 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv !\larksa i Enghelsa", 
\ ol. I (VI), 1932 

Or1ginalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

m) C. A. Schramm - „K. Kautsky und Rodbertus". - Nota red. 
254) Vezi volumul de faţă, p. 191-192. - Nota red. 
m) F. Engels. „Originea familiei, a proprietaţii private şi a sta

tului". - Nota red. 
258) In original, joc de cuvinte : ,..Herkommen" înseamnă şi „venire� 

�i „origine". - Nota red. 
Z57) - origine. - Nota trad. 
!58) - venire. - Nota trad. 
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Engels căti e Karl Kautsky 

la Zilrich 

205 

D(ietz] mi-a scris că ortografia a fost schimbată 230 : „O 
mică observaţie făcută de Kautsky la trimiterea manuscrisului 
ne-ar fi scutit şi pe dumneavoastră şi pe mine de osteneala 
schimbărilor". Despre faptul că n-am fost înştiinţaţi că de
ocamda t ă  nu s-au cules decît trei coli (probabil nu din vina 
lui D(ietz]) nu spune nimic. 

Bătrînul Bachofen mai trăieşte şi se află tot la Basel ? 
Aş vrea să-i trimit un exempla r  cu dedicaţie. 

Prefaţa 259) este în curs de elaborare, adică tocesc din nou 
„Zur Erkenntniss". Merită osteneala deoarece numai studiind-o 
temeinic realizezi întreaga absurditate a celor ce se predică 
în ea ; două-trei lucruri, deşi sînt deja cunoscute şi valabile 
pentru Germania, se pierd pur şi simplu în noianul de prostii. 
Cartea a doua a „Capitalului" va ajuta la explicarea multor 
lucruri. Salutări lui Ede. 

I Londra] 17 oct. 84 

Publicat pentru prima oară în : 
.,,Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1937 

Al tău, F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din li mba germană 

1�) F. Engels. �Prpfaţă la prima ediţie germana a lucrării lui 
K. Marx .-Mizeria filozofiei,...'·. - Nota red. 
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1 2 0  

Engels către Karl Ka utsky 

la Zlirich 

Londra, 20 oct. 8-1-

Dragă Kautsky, 
Ţi-am trimis recomandat : corectura şi manuscrkul pa

ginilor 49-96 din „Misere" 230. M-am uitat în grabă peste ele 
şi nu le-am putut confrunta cu manuscrisul, vă rog să faceţi 
voi acolo rapid treaba asta. Pe Dietz îl rog să vă trimită vouă 
restul colilor, iar mie numai şpalturile de la prefaţă 260), de 
care m-aş fi apucat chiar astăzi dacă această corectură nu 
mi-ar fi răpit din nou cele mai bune ore de muncă. Dar mîine 
încep să lucrez ; cred că întîi va fi prefaţa mea 260) ,  apoi arti
colul lui M[arx] din vechiul „S[ocial]-D [emokrat]" ca locum 
tenens 261) pentru prefaţa lui 109_ 

Tocmai voiam să vă întreb de Nonne, deoarece doamna 
Laf[argue] ar fi dorit s.ă ştie cîte ceva despre acest vecin sus
pect al ei. Şi iată că presa pariziană anunţă „executarea".  Toată 
lumea se miră că prusienii au putut să angajeze şi să plă
tească (?) un dobitoc atît de nedibaci 232• 

Chiar acum a fost pe la mine Joynes de la „To-Day". Ei 
au hotărît recent să editeze în engleză „Dezvoltarea" 26:l), iar 
eu i-am concesionat de mult dreptul de traducere lui Ave
ling. Dar ei nu-l acceptă deoarece el şi Hyndman sînt ± 263) 
rivali, şi au vrut să mi-l bage pe gît pe Shaw, care nu ştie ger
mana şi vrea să traducă din franceză. Eu, însă, am refuzat şi 
l-am trimis la Aveling, care îmi place din ce în ce mai mult. 
Aceşti sforari mărunţi din rîndul literaţilor fac cea mai mare 
parte a istoriei interne a mişcării de aici . In general la ei totul 
este anapoda. Marţea trecută, doamna Lafargue a participat 
la o şedinţă a Consiliului Federaţiei Social-Democratei 229 ; 
arolo s-au luat la harţă pentru o prostie, dar cu atîta înver
şunare încît cuvintele „damned liars" 264) se auzeau din toate 

HI) F. Engels. „Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui 
K. Marx «Mizeria filozofiei»". - Nota 1·ed. 201) - înlocuitor. - Nota trad. 

m) - F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la şti
inţă". - Nota red. 

m) - mai mult sau mai puţin . - Nota trad. 
284) - mincino5i afurisiţi. - Nota trad . 
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părţile. Trebuie să fi fost un spectacol grozav. Singurii în care 
am încredere sînt Bax şi Aveling, amîndoi sînt de nădejde, 
inteligenţi şi sinceri, deşi au mare nevoie de ajutor din partea 
altora ; ceilalţi, după cît îmi pot da seama, nu valorează prea 
mult. 

Acum îl am în mînă pe domnul Mommsen. în „Romische 
}'orschungen" el a spus o groază de inepţii despre enuptio 
gentis 265) ; am studiat problema şi am strîns toate datele ne
cesare 233. Dacă şcoala mommseniană o să vrea să mă „prindă" 
in probleme de istorie a Romei (lucru foarte posibil sub raport 
formal, clar nu �i sub raportul conţinutului) am să-i pot ri
posta.  

Hirsch mi-a trimis „F[rankfurter] Ztg." cu foiletonul des
pre „Istoria familiei" a lui Lippert. Cartea este în mod vădit 
un plagiat neruşinat după Morgan şi Bachofen, cu unele com
pletări din alte surse, care nu sînt greu de stabilit. 

Al tău, 
F. E. 

Foiletonul tău din „F{rankiurter] nu l-am văzut încă, 11 
mai ai ? Ţi-l voi înapoia. 

Public.::it pentru prima oară în : 
.,,A rh iv Marksa i EngheJ5a", 
vol. I (VI), 1932 

1 2 1  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din l imba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zlirich 

Londra, 22 oct. 1884 

Dragă Ede, 
Intrerup lucrul la prefaţă 266) ca să-ţi comunic următoa

rele : 
1 )  că îţi expediez recomandat împreună cu scrisoarea de 

faţă şi „Discours sur le liber (·change" 267) al lui M[arx]. Acest 

253) - căsătoria în afara ginţii .  - Nota trad. 
m) F. Engcls. „Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui Karl 

Marx -Mi zeria filozofiei„''. - Nota rcd. 
m) K. Marx. „Discurs asupra liberului schimb". - Nota red. 
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exemplar de neinlocuit, pe care l-am descoperit după multe
căutări la un anticar, trebuie să-mi fie restituit ; 

2) că după opinia mea, în „Misere" 230 trebuie să �e dea la 
s firşit, sub formă de anexă, pa�ajul din „Contribuţii la critica 
economiei politice" referitor la John Gray, primul precursor 
al lui Proudhon şi Rodbertus, de la pagina 61 ,  începînd cu 
cuvintele „Teoria timpului de muncă etc." şi pînă la sfirşitul 
capitolului, la p. 64. Fiţi atît de amabili şi expediaţi imediat 
aceste pagini la Stuttgart ; în prefaţă fac referiri la această 
anexă. Atunci vom desfi inţa complet toată această latură a so
cialismului mic-burghez şi în acelaşi timp vom da un răspuns 
la utopia lui Rodbertus ; ceea ce ar mai lipsi voi completa în 
prefaţă. 

Las la aprecierea voastră dacă în anexă să figureze şi 
„libre echange" ; nu ştiu, drept să vă spun, unde ar putea fi 
plasat şi nu cred că ar merge să fie publicat separai. Voi pu
teţi aprecia acest lucru mai bine decît mine. 

Dacă D[ietz] va obiecta în legătură cu includerea lui Gray 
în anexă, atunci ar putea fi tipărit după prefaţă şi după arti
colul despre Proudhon din „S[ocial]-Demokrat" (seria veche)_ 
De necesitatea de a fi inclus vă veţi convinge singuri . 

Publicat pen lru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Engheha", 
voi. I,  1924 

1 2 2  

A l  vostru, 
F. E-

Originalul în limba germanii 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Londra, 23 oct. 1884 

Dragă Ede, 
lţi trimit prefaţa 268). Dacă anexaţi şi „libre echange" 269) 

atunci inseraţi adaosul în ultima pagină. dacă nu, schim
baţi-l. 

2aa) F. E11gels. „Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui 
K. Marx «Mizeria filozofiei»". - Nota red. 

289) K. l\Iarx. „Discurs asupra liberului schimb". - Nota red. 
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Îţi trimit alăturat un mandat de o liră sterlină - con
tribuţia lui Schorl[emmer] la fondul electoral. Ştiţi, probabil, 
că la Darmstadt Sch[orlemmer] a avut mari neplăceri. Cînd 
a fost arestat Haug, la Freiburg, s-a găsit exemplarul din 
„S[ozialdemokrat]" adresat fratelui lui 27°) - s-a făcut, deci. 
percheziţie şi s-au găsit scrisori ale lui Sch[orlemmer] conţi
nind glume răutăcioase la adresa lui Bismarck, drept care a 
fost căutat din nou la mama sa si la Hochst unde se si afla î n  
acel moment. Ca s-o scutească

. 
pe mama s a  d e  neeazuri, a 

plecat. La Darmstadt povestea asta a făcut mare vîlvă. 
La îndemnul lui Bebel, i-am trimis lui Schumacher unele 

date despre activitatea lui Rittinghausen în 1848 .  
Cu această prefaţă a mea, care din păcate este cam stu

foasă, încă n-am terminat cu domnul Rodb[ertus]. în prefaţa 
la volumul al II-lea al „Capitalului" reiau „descoperirile" lui 
referitoare la plusvaloare 215. E amuzant cum Ricard0 a fost 
total dat uitării în Germania ! Salută-l pe K. K[autsky] .  

Al tău, 
F. E_ 

Dacă Dietz vă trimite corectura prefeţei împreună cu ma
nuscrisul, vă rog să mi le expediaţi mie. 

Publ icat p<'ntru prima oara în : 
�Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I, 1924 

1 2 3  

Original ul î n  l imba germana 
Tradu<; din limba germana 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Londra, 29 oct. 84 

Dragă Bebel, 
Telegrama ta a sosit aici la şase şi cîteva minute şi a 

fost primită cu o explozie de bucurie 234. Am trimis imediat 
aici şi  în provincie cărţi poştale în care am reprodus conţinu
tul ei ; am expediat şi la Paris, unde ajung de obicei mai întîi 

270) Ludwig Schorlemmer. - Nota red. 
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�tiri confuze şi contradictorii. Iţi sîn t roarte recunoscător că 
in toată harababura electorală nu m-ai uitat. Am anunţat ţi 
asociaţia de aici 11s. 

Rezultatele au întrecut aşteptările mele. Acum, pentru 
mine e mai puţin important cîte mandate vor fi cîştigate î n  
ultimă instanţă ; cE'le 1 5 mandate obligatorii sînt asigurate 235 şi, 
lucrul cel mai important este dovada că mişcarea progresează 
pe cî t de rapid, pe atît de sigur, cuprinzînd o circumscripţie 
€lectorală după alta şi s lăbind poziţiile celorlalte partide. Ce 
-extraordi nari sînt muncitorii noştri, cu cîtă perseverenţă, cu 
cîtă fermitate şi mai ales cu cîtă voioşie cuceresc ei priziţi� 
<lupă poziţie, în pofida tuturor maşinaţiilor, ameninţărilor şi 
violenţelor la care se dedau guvernul şi bm1ghezia. Germania 
avea al naibii  de mare nevoie să-şi recîştige stima omenirii ; 
Bismarck şi Moltke au reuşit să o facă temută ; dar respectul, 
adevărata stimă - cuvenite numai oamenilor liberi, care se 

.autodisciplinează - acest respect îl vor cuce1i numai prole
tarii nostri. 

Infl
.
uenţa asupra Europei şi Americii va fi enormă. 1n 

Franţa, cred că acest fapt va determina un nou avînt al  par
tidului nostru. Oameni i  de acolo au încă amintirile dureroase 
ale Com unei. Pe cît de m a re a fost influenţa ei asupra Europei, 
pe atît de mult a aruncat ea înapoi proletariatul francez. Să 
fl i la putere timp de trei luni - şi pe deasupra la Paris -
şi să nu schimbi faţa lumii, ci să pieri din cauza propriei tah-' 
incapacităţi (o asemenea interpretare unilaterală se dă acum 
Comunei) - aceasta dovedeşte lipsa de viabilitate a partidului. 
Aşa vorbesc în general oamenii care nu înţeleg că Comuna a 
fost mormîntul vechiului socialism specific francez, dar în ace-

1aşi timp ea a fost pentru Franţa leagănul noului comunism 
internaţional. Iar acesta va sta solid pe picioare graţie vic
toriilor germane. Aceasta este şi părerea doamnei Lafargue, 
<:are se află acum aici şi î ţi trimitt> salutări cordiale. 

O impresie la fel de puternică va produce vestea în Ame
rica, în rîndurile proletariatului de limbă engleză . 

Cred că ai primit recomandata mea, precum şi cartea poş
tală de alaltăieri . 

Acum pe mine mă preocupă mai mult da„ă ai reuşit în 
-circumscripţiile electorale nesigure 236. în condiţiile în care în 
fracţiune vor veni în o rice caz multe elemente noi, prezenţa 
ta este absolut necesară mai ales, pentru ca mai tîrziu să nu 
te afli în faţa unor fapte împlinite la care să nu fi avut nici 

<0 contribuţie. Ştiu că nici tu nu stai prea bine cu sănătatea 
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şi că trebuie neapărat să te păstrezi pentru momentele mai 
critice prin care va trece partidul. Dar toate acestea se vor 
putea aranja. 

Aş mai fi vrut să-ţi scriu despre potlogăria lui Rodbertus. 
dar astă seară nu mai pot. Schramm şi-a primit porţia de la 
Kautsky 220. In prefaţa la „Misere 271) am explicat deja atît 
de clar poziţia lui R[odbertus] faţă de noi încît cred că pentru 
moment este suficient, iar în prefaţa la cartea a II-a a „Capi
talului" voi putea să tratez mai pe larg tema asta 215. Dacă între · 
timp va fi necesar, voi putea să o fac şi pînă atunci. Iţi voi 
scrie mai pe larg în zilele următoare. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa''. 
\ ol. I (VI), 1932 

1 24 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana 

Engels către Karl Kautsky 

la Zi.irich 

Londra, 8 nov. 84 

Dragă Kautsky, 
între ultima ta scrisoare si ziua de astăzi au intervenit 

alegerile - adică cinci ani 272)'. De aceea mă voi referi la ea 
numai pe scurt. 

Scrisoarea lui L[iebknechi] pe care o anexezi este ca
racteristică. De ce n-ai putea să redactezi „N[eue] Z[eit] la 
Londra, tot atit de bine ca la Zi.irich este de neînţeles. Tot de
ncinţeles este de ce dacă te-ai afla la Londra ai fi pierdut 
pentru partidul german. Scrisoarea aceasta însă nu este o do
vadă că data viitoare - sub influenţa altui mediu şi altei stări 
de spirit - L[iebknecht] nu va gîndi şi nu va scrie cu totul 
altceva. Faptul că la Offenbaah a obţinut doar o victorie par-

271) F. Engels. „Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui 
K. Marx «Mizeria filozofiei»". - Nota red. 272) Aluzie, probabil, la alegerile care au avut loc în Germania. 
la 28 octombrie 1884. - Nota red. 
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ţială aici nu Ştim încă 1·ezultatele balotajului - îl va 
pune, poate, pe gînduri 237. Pasajul despre poziţia „inexpugna
bilă" de la Stukkert 27:!) este admirabil. Imi aminteşte de �ub
ofiţcrul din at mata revoluţionară franceză, care le relata sol
daţi lor lui desculţi cuvîntarea reprezentantului poporului : „Le 
Tepresentant a dit : Avec du fer et du pain on va jusqu'en 
Chine. Il n-a pas parle de chaussures 274). Inexpugnabilă -
dacă n-ar fi poliţia ! 

li voi scrie lui Dietz să-mi trimită prefaţa 275) în şpalt ; 
trebuie să fac unele modificări . In asemenea cazuri prudenţa 
in exprimare nu este niciodată de prisos, dacă nu vrei să rişti 
vreo inadvertenţă. 

Alegerile vor avea ecou în toată Europa şi în America. 
A fost literalmente un triumf. „Kolnische" 276) recunoaşte că 
noi am întrunit 3/4 de milion de voturi şi se tîrăşte în ge
munchi în faţa celor 4 OOO care au votat la Koln pentru Bebel 
cerşindu-le votul pentru al doilea scrutin. Penh"u mine, „Kol
nische" contează mai mult decît alte ziare, deoarece burghezul 
renan continuă să fie cel mai evoluat burghez din Germania, 
iar acest ziar îi reflectă opinia. Această cotitură, acest respect 
brusc faţă de noua forţă capătă o semnificaţie deosebită. 

E într-adevăr extraordinar. Pentru prima dată în istorie 
un partid muncitoresc strîns unit acţionează ca o forţă politică 
reală, care s-a dezvoltat şi a crescut în condiţiile celor mai 

-crunte persecuţii, cucerind o poziţie după alta, o forţă liberă 
de orice filistinism si sovinism în cea mai filistină si mai îm
bătată de victorii ţ�ră

. 
din Europa, o forţă a cărei

. 
existenţă 

�i dezvoltare este pentru guvernele şi vechile clase dominante 
<lin Europa un mister, o enigmă aşa cum a fost pentru stăpînii 
Romei în declin torentul impetuos al creştinismului ; iar 
această forţă îşi croieşte drumul tot atît de ferm şi impetuos 
�a odinioară creştinismul, cu atîta siguranţă încît se poate cal
cula de pe acum cu precizie matematică ecuaţia vitezei ei 
accelerate şi implicit momentul victoriei ei finale. Legea îm
_potriva socialiştilor 22, în loc s-o anihileze, a ajutat-o să înain
teze, ca n-a onorat reforma socială bismarckiană decît cu o 
lovitură de picior, iar ultimul mijloc de a o zdrobi - instiga-

273) Stuttgart. - Nota recl. 
27�) Reprezentantul a spus : Cu fier şi cu piine se ajunge pină in 

•China. El n-a vorbit de cizme. - Nota rcd. 
m) F. Engels. „Prefaţa la prima ediţie germană a lucrării lui 

'K. !\Iarx «Mizeria filozofiei*"· - Nota red. 210) „Kolnische Zeitun.1?". - Nota red. 
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rea la un puci prematur - ar fi avut drept unic rezultat un 
imens hohot de rîs. 

Ciudat. Ceea ce ne ajută cel mai mult e tocmai înapoierea 
industrială a Germaniei . In Anglia şi Franţa, trecerea la marea 
i ndustrie este aproape încheiată . Condiţiile proletariatului sînt 
deja statornicite ; zonele agricole şi cele industriale, marea in
dustrie şi industria casnică s-au delimitat şi s-au cristalizat 
atît cît permite în genere industria modernă. Chiar oscilaţiile 
provocate din zece în zece ani de crizele p·2riodicP au devenit 
condiţii de existenţă nomrnle. Mi)cările politice sau nemijlo
cit socialiste apărute în perioada rc'\ oluţici industriale - pe 
atunci ele erau premature - au c�mit şi au lăsat în urma lor 
mai degrabă demoralizare dccît elanuri ; dezvoltarea capitalistă 
burgheză s-a dovedit a fi mai puternică decît contrapresiunea 
revoluţionară ; pentrru o nouă ofensivă împotriva producţiei_ 
capitaliste ar fi fost nevoie de un nou şoc, mai puternic, cum 
ar fi înlăturarea Angliei de la actuala ei domnie pe piaţa mon
dială sau un eveniment revoluţionar deosebit în Franţa. 

In Germania, însă, dezvoltarea marii industrii a început 
abia după 1848 şi ea reprezintă principala moştenire a acestui 
<..n . Revoluţia industrială continuă şi încă în condiţiile cele mai 
nefavorabile. Industria casnică bazată pe mica proprietate fun
cinră, liberă sau arendată, mai luptă încă împotriva maşinilor 
şi a aburului ; micul ţăran, pe cale de dispariţie, se crampo
nează de industria casnică văzînd în ea ultima salvare ; o dată 
ajuns în industrie însă, el este anihilat de maşină şi de abur. 
Veniturile secundare din agricultură, cartofii cultivaţi de el 
devin pentrn capitalişti cel mai eficient mij loc de reducere 
a salariilor, deoarece acum ei pot dărui cumpărătorului străin 
întreaga plusvaloare normală şi numai astfel pot răm\ne com
petitivi pe piaţa mondială, im- ei îşi scot întregul profit din 
reducerea salariului normal. La aceasta se adaugă transforma
rea directă, datorită dezvoltării accelerate a marii industrii, a 
tuturor condiţiilor de viaţă în centrele indu5triale. Astfel, 
întreaga Germanie, cu excepţia zonelor din nord-est ale iun
cherilor, este antrenată în revoluţia socială, micul ţăran este 
atras în industrie, zonele cele mai patriarhale sîni prinse în 
această mişcare şi, astfel, Germania este revoluţionată mult 
mai temeinic decît Anglia sau Franţa. Dar această revoluţie
socială, care se reduce, în ultimă analiză, la exproprierea mi-
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eului ţăran şi a micului, meseriaş, are loc într-o perioadă cînd 
tocmai un german, Marx, reuşise să elaboreze teoretic rezul
tatele întregii istorii a dezvoltării practice şi teoretice engleze 
şi franceze, să explice întregul caracter şi prin urmare destinul 
istoric al producţiei capitaliste şi, astfel, să ofere proletaria
tului german un program cum n-au avut niciodată predecesorii 
lui - englezii şi francezii. O transformare socială mai pro
fundă, pe de o parte, o mai mare claritate a concepţiilor pe de 
altă parte - iată secretul creşterii impetuoase a mişcării 
muncitoreşti germane. 

Aş fi vrut să-i mai scriu şi lui Ede, dar s-a făcut prea 
tîrziu ; pe deasupra, a venit Pumps cu micuţa şi trebuie să 
mă joc cu ea. La 5 sosesc Aveling şi Tussy, iar la 7 Morris 
vrea să discute cu mine probleme impo1'tante. Aşa că deocam-

' cfată Ede trebuie să se mulţumească cu salutările mele. 

Publicai pentru prima oară în : 
. .,,Arhiv Mark<.,a i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

1 2 5  

A l  tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

122, Regent's Park Road, 
N. W., Londra, 8 noiembri e 1884 

Stimate domn, 
După primirea amabilei dvs . scrisori din 27 octombrie 238, 

· v-am expediat un exemplar al broşurii mele „Originea etc." 277). 
Aş fi făcut-o mai devreme dacă aş fi ştiut că ultima adresă 
mai este valabilă. 

Vă felicit pentru progresele strălucite în  însuşirea lim
bii germane. Sînt bucuros să vă încredinţez traducerea în ita
liană a „Originii". Am mai avut o ofertă asemănătoare 278) , 
dar încă nu am dat răspunsul. Pentru a o respinge trebuia să 

!77) F. Engels : „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta·· 
.tului" - Nota red. 278) Vezi volumul de faţă, p. 204. - Nota red. 
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ştiu dacă aveţi un editor care să vă tipărească traducerea fără._ 
tergiversări. 

Cu cea mai înaltă consideraţie rămîn 

Publicat pentru prima oară în : 
„La corripondenza di Marx 
e Engels con italiani", 
1848-1895", Milano, 1964 

1 2 6  

A l  dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul in limba italiană 
Tradus din l imba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 
Londra, 11 nov. 84! 

Dragă Ede, 
Răspunsul la întrebarea ta în legătură cu articolul lui 

Marx despre Proudhon este cuprins în  prefaţa mea 279) .  Co
municaţi-mi cum aveţi de gînd să aranjaţi materialul 230 ; eu 
pot să primesc zilnic şpalturile prefeţei şi voi respecta planul 
vostru în referirile meJe la articolul amintit, la extrasul din 
„Contribuţii" şi, poate, la „Discours" 2s0) . 

Ai relevat just în  „S [ozialdemokrat]" 239 că noi sîntem sin
gurii adversari ai centrului 167. Numai pătrunderea noastră în  
fortăreţele centrului - Munchen, Mainz, Kăln, Aachen, Du
sseldorf, Essen etc. - poate duce la destrămarea acestui con
glomerat de orientări opuse, menţinut artificial şi poate face 
ca ele să apară în adevărata lor lumină. Atunci se va constata 
că, propriu-zis, fracţiunea catolică nu este decît aripa catolică 
a reacţiunii, în timp ce în Belgia şi în Franţa ea este întreaga 
reacţiune. Această dezmembrare a centrului ar fi fatală mai 
ales pentru domnul Bismarck, căruia îi convine al naibii un 
asemenea partid pestriţ. 

Despre desfăşurarea celui de al doilea tur de scrutin la
mine ajung prea puţine ştiri, şi acelea cu întîrziere 234. Sper că 

179) K.  Marx. „Contribuţii la critica economiei politice". - Nota red� 
280) K. Marx. „Discurs asuvra liberului schimb". - Nota red. 
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în majoritatea cazurilor· rezultatele vor fi bune, cac1 acum, cu 
�it vor intra în fracţiune mai multe elemente noi, cu atît va 
fi mai bine. Cele mai rele elemente (cultivaţii) 281) au fost deja 
alese, cei care vor mai fi aleşi sînt în cea mai mare parte mun

<:itori, dar ace�tia nu pot decît să îmbunătăţească compoziţia. 
Legea împotriva socialiştilor 22 este condamnată. Statul şi 

burghezia s-au discreditat total în faţa noastră. Dar asta nu le 
împiedică să trăiască în voie, iar cine crede că ar putea urma 
.abrogarea legii se înşală amarnic. Bătrînul John Russell a 
continuat să rămînă prim ministru încă 20 de ani deşi pe plan 
politic era mort. Pentru abrogarea legii este nevoie întot
deauna de o hotărîre, ceea ce este puţin probabil. în cel mai 
bun caz vor fi introduse noi paragrafe în Codul penal, şi 
.aceasta va însemna pentru noi sacrificii mai mari decît legea 
împotriva socialiştilor. 

Acum va trebui să prezentăm pmiecte de legi cu caracter 
pozitiv z:;r.. Dacă ele vor fi formulate în termeni categorici, 
.adică fără să se facă concesii prejudecăţilor mic-burgheze, ele 
vor fi foarte bune. Dacă însă ele vor fi nişte patrulatere 282) 
geiseriene atunci va fi rău. Ziua de lucru normală (10  ore, care 
treptat să fie redusă la vreo 8), legislaţie a muncii în fabrici, 
intPrnă şi internaţională (cea internă putînd me11ge mai departe 
.decît cea internaţională), o modificare radicală a legislaţiei 
responsabilităţilor, accidentelor de muncă, asistenţei medicale, 
invalidităţii de muncă etc. - toate acestea oferă suficient 
material şi prilejuri. Nous verrons 283). 

Alegerile din 1884 sînt pentru noi ceea ce au fost cele 
-din 18 66 pentru filistinul german. Atunci, el a devenit brusc, 
fără nici un efort, ba chiar împotriva voinţei sale, „mare na
ţiune". Acum noi sîntem ,,mare partid", dar printr-o muncă 
.grea şi cu mari sacrificii. Noblesse oblige 284). Noi nu vom pu
tea atrage de partea noastră masa naţiunii dacă această masă 
nu se va dezvolta treptat. Frankfurt-ul, Milnchen-ul, Konigs
berg-ul nu pot deveni dintr-o dată atît de proletare ca Saxo
nia, Berlinul, regiunile industriei miniere. Elementele mic-bur
gheze din rindul conducătorilor vor găsi, pentru moment, în 
mase, sprijinul pe care nu-l aveau. Ceea. ce pînă acum exista 
ca tendinţă reacţionară a indivizilor, poate acum - pe plan 

281) In original în dialect berlinez „Jebildeten".  - Nota red. 282) Joc de cuvinte : „ Viereck" - „patrulater", dar şi nume de 
familie. - Nota red. 

283) - Vom vedea. - Nota trad. 
284) - Nobleţea obligă. - Nota trad. 



Scrisori din 1884 2 17 

local - să se repete la nivelul meselor ca moment necesar al 
dezvoltării. Aceasta ar impune o modificare a tacticii, pentru 
a duce masele mai departe şi în acelaşi timp pentru a nu 
permite unor militanţi să ajungă în fruntea mişcării. Dar şi 
asta rămîne de văzut. 

Mîine încep extrem de complicata redactare finală a sec
ţiunii a 3-a a cărţii a H-a a „Capitalului" 240• Deîndată ce voi 
fi gata, sper să-mi fac timp pentru a revedea „Războiul ţără
nesc" 153, pe care acum îl voi prezenta ca punct de cotitură 
al întregii istorii germane, prin urmare va trebui să fac impor
tante completări istorice în partea de la început şi de la sfîrşit. 
Numai relatarea luptelor va rămîne aproape neschimbată. Cred 
că e mai important să se tipărească întîi „Războiul ţărănesc" 
şi apoi „Di.ihring", la care voi face puţine modificări şi voi 
adăuga numai note sau anexe. Cum intenţionaţi să organizaţi 
tipărirea ? 

Indiferent ce s-ar întîmpla cu legea împotriva socialiştilor, 
părerea mea este că ziarul 285) şi tipografia de la Zi.iric!h vor 
trebui păstrate. Libertate, chiar şi ca aceea care a existat pînă 
în 1878, nu ni se va da. Celor de teapa lui Geiser şi Viereck 
li se va lăsa libertate deplină şi li se va oferi un frumos pre
text de a spune că fac atît cît este posibil. Pentru noi însă 
libertatea presei de care avem nevoie nu va exista decît în 
străinătate. Dealtfel, este posibil să se facă şi încercări de a 
suprima dreptul de vot universal : laşitatea tîmpeşte, iar fi
listinul este capable de tout 286) .  La început, desigur, ni se vor 
face complimente, din dreapta şi din stînga, iar aceste compli
mente nu-i vor lăsa pe toţi indiferenţi. Astfel, amicul Singer 
ar putea fi cuprins de dorinţa de a demonstra oamenilor că 
deşi are un pîntec mare, sau tocmai de aceea, nu este un 
canibal. · 

K. K[autsky] a primit, probabil, scrisoarea mea de ieri. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arbiv K. Marksa i F. Enghelsa", 
voi. I, 1924 

285) "Der Sozialdemokrat - Nota red. 
288) - capabil de orice - Nota trad. 

Al tău, 
F. E, 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Hermann Engels 

la Engelskirchen 

Londra, 1 1  nov. 1884-

Dragă Hermann, 
Veştile triste despre boala lui Emil 287) pe care mi le-a 

adus scrisoarea ta din 25 sept. n-au fost cu totul neaşteptate 
pentru mine. Chiar el îmi scria din când în cînd despre starea 
sănătăţii sale şi despre faptul că va trebui să petreacă iarna 
în sud, iar scrisorile tale mai vechi conţineau şi ele unele aluzii 
care mă îngrijorau. Dacă acum s-au format tuberculi, ceea ce
la vîrsta noastră nu se pi'ea întîmplă este, desigur, foarte rău„ 
dar sper că va putea totuşi să mai rămină un timp printre 
noi, şi anwne într-o stare în care viaţa să nu-i fie chiar o. 
povară. A avut însă o bucurie, cum am văzut de curînd în 
ziare : inaugurarea căii ferate de pe valea Aggerului, pentru 
care a muncit neobosit ani de-a rîndul. Chiar dacă această. 
mică linie secundară nu reprezintă nicidecum împlinirea aspi
raţiei lui, tot e mai bine decît nimic şi ea va schimba total 
viaţa pe valea Aggerului şi la Engelskirchen. 

Ţi-aş fi scris mai devreme, dar a intervenit nunta lui Her
mann 288) şi nu ştiam precis unde te afli ; am fost foarte tra
casat şi am avut de lucru pînă peste cap. Pe deasupra, în ulti
meie 1 8  luni am simţit pe propria mea piele cît de imperfect 
este corpul omenesc. Ce s-a petrecut în realitate cu mine nu. 
o voi şti, probabil, niciodată ; mi-e deajuns că lucrurile par 
acum să fie în ordine şi rămîne doar un beteşug de natură 
hernială (nu este vorba de o cădere a unei porţiuni a intesti
nului, ci de o hidropizie). Am reuşit să găsesc un foarte bun 
specialist în bandaje care a mai avut cazuri asemănătoare 
- dealtfel, sînt destul de rare - şi el mi-a confecţionat e> 
centură foaiie practică, care nu jenează deloc ; după un timµ 
m-am obişnuit cu ea şi acum pot în fine să mă mişc, pot lucra 
la masa de scris, ceea ce îmi era aproape imposibil. Dacă lu
crurile vor merge tot aşa, voi fi bucuros ; în afară de o mole
şire a muşchilor şi tendoanelor, firească după atîta zăcere pe 

ze7) Emil Engels, fratele lui F. Engels - Nota red. 
185) Hermann Engels, fiul d estinatarului scrisorii. - Nota red. 
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sofa, nu mai simt acum nimic altceva şi încetul cu încetul re
vin la normal. 

Sper că în rest la voi totul merge bine. Rudolf 289) pare 
să se fi restabilit. Probabil că el a moştenit într-o măsură mai 
mare constituţia tatălui nostru, care pînă la 40 de ani a avut 
m-ereu necazuri cu stomacul, dar după aceea a fosb absolut să
nătos şi ar mai fi trăit probabil şi astăzi dacă nu l-ar fi răpus 
tifosul. 

Scrie-mi, te rog, neîntîrziat cum se simte Emil şi cum SP 
simt toţi ai tăi, şi ce face Hedwig 290). Hermann se va întoarce, 
probabil, curînd din voiajul de nuntă. 

Salutări din inimă tuturor fraţilor şi surorilor, Emmei 291), 
copiilor tăi şi ţie. 

Al tău, 
Friedrich 

Publicat pentru prima oară 
in : „Deutsche Revue", 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

.Jg. 46, Bd. III, 1921 
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Engels către August Bebel 

la Plauen, lîngă Dresden 

Londra, 18 nov. 1884 

Dragă Bebel, 
Aş fi vrut să-ţi scriu despre potlogăria lui Rodbertus, dar 

acum o să apară în „Neue Zeit" prefaţa mea la „Misere de la 
Philosophie" 292) şi acolo vei găsi mai mult decît aş putea să-ţi 
.comunic eu într-o scrisoare. Continuarea va fi în prefaţa la 
„,Capitalul", cartea a II-a 215 .  

Există însă altă problemă care mi se pare urgentă şi  asu
pra căreia aş vrea să-ţi împărtăşesc opiniile mele. 

Toţi filistinii liberali au ajuns să nutrească un asemenea 
respect faţă de noi încît strigă la unison : da, dacă social-de-

2s0) Rudolf Engels, fratele lui Engels. - Nota red. 
20°) Hedwig Engels, sora lui Engels. - Nota red. 
291 ) Emma Engels, soţia destinatarului scrisorii - Nota red. 
292) F. Engels. „Prefaţă la ediţia întiia germană a lucrării lui 

K. Marx .-Mizeria filozofiei»". - Nota red. 
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mocraţii vor să se situeze pe terenul legalităţii, să renege re
voluţia, atunci sîntem pentru abrogarea imediată a legii îm
potriva sociali�tilor 22. Prin urmare, nu încape îndoială că în 
Reichstag vi se va pretinde imediat asta . Răspunsul pe care 
îl veţi da este important - nu atît pentru Genmania, unde 
bravii noştri oameni l-au dat prin alegeri, cît pentru !>trăină
tate - un răspuns docil ar anula efectul colosal pe care l-au 
avut alegerile 234. 

După părerea mea, lucrurile stau astfel : 
Situaţia politică existentă în întreaga Europă este rezul

tatul unor revoluţii.  Baza juridică, dreptul istoric, legitimitatea 
au fost încălcate pretutindeni de mii de ori, sau chiar complet 
desfiinţate. Este însă în firea tuturor pai·tidelor, respectiv a 
claselor venite la putere prin revoluţie, să fie recunoscută ne
condiţionat şi respectată cu sfinţenie. Dreptul la revoluţie a 
existat - altminteri ceri aflaţi acum la putere n-ar avea moti
vare juridică, dar în viit01· acest drept nu va mai exista. 

În Gennania, situaţia existentă are la bază revoluţia care 
a început în 1 84 8  şi s-a încheiat în 1866.  Anul 1 866 a fost 
o adevărată revoluţie. Prusia a dobîndit o oareoare importanţă 
numai prin trădare şi prin războiul împotriva Imperiului ger
man, în alianţă cu străinătatea ( 1 7  4 0, 1 756,  1 795  �4 1), ea a 
reuşit să constituie imperiul gennano-prusian numai prin în
frîngerea violentă a Confederaţiei gemiane şi prin război civil. 
Prusia afirmă că tratatuL de alianţă a fost violat de alţii, dar 
asta nu înseamnă nimic. Ceilalţi spun că a fost inver5. Niciodată 
pînă acum revoluţia nu a ezitat să invoce rpretextul legalităţii 
- vezii 1830 în Franţa, unde şi regele 293) şi burghezia afirmau 
că dreptul este de partea lor. Pe scurt, Prusia a provocat răz
boiul civil şi impliciit revoluţia. lnvingînd, ea a răsturnat trei 
tronuri „prin graţia lui Dumnezeu" şi a anexat teritoriile aces
tora împreună cu fostul orlli? liber Frankfurt 242. Dacă acesta 
n-a fost un act revoluţionar, nu ştiu ce mai înseamnă în ge
nere acest cuvînt. Ca şi cînd n-ar fi fost de ajuns, ea a confis
cat proprietăţile personale ale prinţilor ipe care îi alungase. 
Că acest act n-a fost legal, ci revoluţionar, este un lucru pe
care ea l-a recunoscut cînd ultelior a cerut ca el să fi.e apro
bat de o adunare - de Reichstag - care avea tot atît de 
puţi n  ca şi guvernul dreptul de a dispune de aceste fonduri. 

Imperiul germano�prusian, ca desăvîrşire a Confederaţiei 
Germaniei de Nord constituite prin violenţă în 1866, este o 

m) Carol al X-lea. - Nota red. 
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creaţie prin excelenţă revoluţionară. Nu mă plîng de asta. Ceea 
ce repro�ez eu celor care au înfăptuit-o este că ei n-au fost 
<lecît nişte revoluţionari jalnici, n-au mers destul de departe 
şi n-au <1nexat chiar atunci întreaga Germanie la Prusia. Dar 
cine acţionează prin sînge şi fier, răstoarnă tronuri, înghite 
state întregi şi confiscă proprietăţi particulare, nu trebuie să-i 
-condamne pe alţii pentru faptul că sînt revoluţionari. Dacă 
partidul îşi păstreaz:ă dreptul de a fi revoluţionar nici mai mult 
nici mai puţin decît guvernul imperial, atunci el nici n-are 
nevoie de mai mult. 

Pînă nu de mult se afirma oficios : constituţiu imperiu
.tui nu este un contract între prinţi şi popor, ea este doar un 
contract între prinţi şi oraşele libere, care în orice moment o 
pot înlocui cu una nouă. Organele guvernamentale care pro
pagau acest lucru au cerut, deci, pentru guverne dreptul de a 

-abroga constituţia imperiului. Impotriva lor nu s-a emis nici 
-0 lege excepţională, ele n-au fost supuse persecuţiilor. Perfect, 
nici in extremis nu vom cere pentru noi mai mult decît au 
pretins în acest caz guvernele. 

Ducele de Cuberland este moştenitorui legitim necontes
tat <:11 tronului din Braunschweig. Regele Prusiei nu are mai 
mult dreptul de a sta la Berlin decît are ducele de C[ umber-
1and] de a pretinde Braunschweigul . Orice pretenţie faţă de 
duce nu poate fi fo1mulată decît după ce C[umberland] va 
fi pe t ronul care îi aparţine legitim, de drept. Dar guvernul 
imperial revoluţionar german îl împiedică prin forţă să ocupe 
tronul. Alt act revoluţionar. 

Cum stau lucrurile cu partidele ? 
Conservatorii au violat fără ezitare noua bază legală creată 

în martie 1 848 243• Ordinea constituţională este considerată de 
-ei provizorie şi ar saluta cu entuziasm orice lovitură de stat 
.absolutist-feudală. 

Liberalii de toate nuanţele au participat la revoluţia din 
1848-1 866 şi n-ar renunţa nici acum la dreptul de a se opune 
prin violenţă la tentativa de abrogare a Constituţiei prin 
violenţă. 

Centrul 167 recunoaşte biserica drept autoritate supremă 
în stat, prin urmare o autoritate care în anumite cazuri îi 
poate impune revoluţia ca o îndatorire. 

Şi aceste partide pretind ca noi, numai noi, dintre toţi, să 
declarăm că nu vom recurge în nici o împrejurare la violenţă, 
că ne vom supune oricărei presiuni, oricărui act de violenţă 
nu numai cînd acestea sînt formal legale - legale în con<'epţia 
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adversarilor noştri - dar chiar şi în c-:izul în care ele contra
vin total legii . 

Nici un partid nu a negat dreptul la rezistenţă aimată în. 
anumite circumstanţe fără a recurge la minciună. Nici unul 
dintre ele n-a putut niciodată să renunţe la acest drept extra� 
ordinar. 

· 

Dacă se pune însă problema circums.tanţelor în care un 
partid recurge la acest drept, atunci jocul e cîştigat. Se merge 
de la sută la mie. Şi anume, unui partid scos în afara legii i 
se recomandă de sus direct revoluţia. Cu scoaterea în afara 
legii putem fi ameninţaţi în fiecare zi, aşa cum s-a mai în
tîmplat. A cere unui astfel de partid o asemenea declaraţie 
necondiţionată este pur şi simplu absurd. 

Dealtfel, domnii pot sta liniştiţi. Aşa cum se prezintă 
acum situaţia militară„ noi nu vom intra în luptă atîta timp cît 
o forţă armată nu va fi împotriva noastră. Noi vom putea aş
tepta pînă cînd forţa armată însăşi va înceta să mai fie îm
potriva noastră. Orice revoluţie care s-ar produce înainte de 
aceasta, fie ea şi victorioasă, nu ne-ar aduce pe noi la putere. 
ci pe cei mai radicali dintre burghezi, respectiv pe micul 
burghez. 

In general, alegerile au demonstrat că îngăduinţa, respec
tiv concesiile faţă de adversarii noştri nu ajută. Numai prin 
rezistenţă fermă ne-am cîştigat respectul şi am devenit o forţă. 
Numai forţa impune respect şi numai atîta timp cît reprezen
tăm o forţă ne respectă filistinul. El dispreţuieşt€ pe cel ce-i 
face concesii, nu-l consideră o forţă. Mina de fier se poate 
face simţilă şi într-o mănuşă de catifea, dar ea trebuie să fie 
simţită. Proletariatul german a devenit un partid puternic, far 
reprezentanţii lui trebuie să fie demni de el ! 

(Se închide poşta) 

Publicat pentru prima oară 
în tr-o formă prescurtată în : 
F. Engels. „Polithches Vermachtnis. 
Aus unveruffentlichten Briefen", 
Berlin 1 920 ; în în tregime în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
""ol. I (VI), 1932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tiradus din limba germană. 



Scrisori din 1884 

Engels către Laura Lafargue 
la Paris 

223 

Londra, 23 nov. 1884 

Draga mea Laura, 
Mă bucur că ai ajuns cu bine şi că lui Paul i-a plăcut pră

jitura, dar Nim nu se poate împăca cu ideea că el a mîncat-o 
cu brînză. Nim a avut m ari dureri de dinţi : dintele era să
nătos, dar se clătina. Ieri a luat un cleştişor vechi, pe care l-a 
adus din Maitland Park, şi-a scos dintele şi s-a răsplătit pen
tru curajul ei cu o duşcă de rachiu, iar acum este din nou 
veselă. 

Vinerea trecută 294), Social Democratic Federation 229 a or
.ganizat o serată în scopuri de binefacere. Tussy şi Edward 295) 
au jucat într-o piesă ; eu nu m-am dus, fiindcă nu mă simt 
încă în stare să stau trei ore în şir pe un scaun tare. Nim 
spune că au jucat foarte bine ; piesa - zice ea - reprezenta, 
într-o măsură -mai mare sau mai mică, propria lor istorie. 
"Mama Wright a citit - foarte bine.  Bax a cîntat la pian - cam 
multişor. Morris, care a venit aici aseară şi a fost încîntat 
-văzînd pe masa mea vechea Eddă noroică - el este un admi
rator al Islandei - a citit din propriile sale versuri (o „va
riantă" a călătoriei BrunhHdei în iad, după o veche „Edda" -
descrierea arderii Brunhildei împreună cu cadavrul lui Si
_gurd) etc. etc. Totul a mers foarte bine - arta lor este, pare-se, 
mai bună decît literatura lor, iar poezia lor mai bună decît 
proza. 

Replica dată de Paul lui Block este excelentă, nu numai 
în ce priveşte stilul, ci şi în ce priveşte conţinutul 244. Oame
nii învaţă fiecare în felul său, iar dacă el învaţă economie 
politică luptind, asta e foarte bine ; esenţialul e s-o înveţe. 
El a procedat just neabordînd prob�ema preţurilor egale la 
cerealele în care este investită o cantitate de muncă diferită -
chestiunea este prea complicată şi ea nu e rezolvată decît în 
-cartea a III-a a „Capitalului". La proxima ocazie el ar putea 
să atace din nou cal()ffillia stupidă a lui Block de la pagina 131,  
notă, şi  anume că Maurul insiste surtout sul.' le  capital employe 
dans le commerce, tant sous la forme argent (especes) que 

294) 21 noiembrie. - Nota red. 
295) Aveling. - Nota red. 
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sous la forme rrwrchandises 296). Aceasta este o minciună sfrun
tată sau o dovadă că el nu ştie ce scrie. Maurul menţionează 
capitalul cămătăresc şi capitalul comercial numai ca fapte 
istorice, dar le exclude în mod deliberat din orice analiză eco
nomică în cartea I, unde capitalul este tratat numai în forma 
sa cea mai simplă, de capital indusbial. 

La p. 285, lui Paul i-a scăpat o greşeală ; la grandeur 
de Ia plusvalue est en rapport direct avec la longueur de la 
journf-e de travail, mais en raport inverse avec le taux du 
salaire 297). 

Ştii doar că obiecţia mea faţă de replica dată de Paul 
lui Bl [ock] era determinată de temerea că aceasta ar putea 
„bloca" ultima replică pe care el trebuia să o dea lui Leroy
B[ eaulieu]. Da<::ă Paul l-a dus atît de bine pe Molinari încît 
îi  permite să răspundă ce vrea şi cui vrea, cu atî t  mai bine. 

Relatarea din „Sozialdemokrat" despre mitingul în favoa
rea germanilor, precum şi extrasele din „Lyon Soc[ialistR] " 215 

pe care le reproduce vor avea un efect imens în Germania şi 
pretutindeni . Nimic nu-l poate uimi mai mult pe filistin, ca 
şi pe muncitorii din alte ţări, decît cordialitatea şi colabo rarea 
proletarilor acestor două „naţiuni d wşmane din tată-n fiu". 
Acest lucru trebuie mi<; en avant 298) cit mai mult şi cît mai 
des posibil. 

în ceea ce-l priveşte pe sărmanul Brousse, omul fără pro
gra m ,  care se întreabă în bcJza cărui program au fost aleşi 
oamenii noştri, va afla răspunsul în proclamaţia dată de Mi.iller 
la Darmstadt, reluată, spre marea mea satisfacţie, de Guesde 
în „C [ri] du P[euple] " . Şi mai bun este programul celor din 
HannovC'r, publicat în „Soz[ialdemokrat]" nr. 47 de săptămîna 
aceasta 246. Aş dori ca Guesde să-l folosească. Cele două pro
clamaţii şi faptul că ele au fost la111sate în circumscripţii noi 
- Darmstadt şi Hannover - unde unii credeau că oamenii 
noştri vor fi nevoiţi să cerşească votmi, m-au bucurat tot atît 
de mult ca alegerile în sine. Ele sînt o dovadă că persecuţiile 
organizate de Bismarck au stimulat puternic spiritul revolu
ţionar. Eram aproape sigur că noile circumscripţii ar putea 
vota oameni „moderaţi", dar acum temerile mele s-au spulbe-

298) - insistă în mod special asupra capitalului întrebuinţat in 
comerţ, atit în forma bani (lichizi), cit şi în forma mărfuri. - Nota trad. 297) - mărimea plusvalorii  este d irect proporţională cu durdta zi
lei de muncă, dar invers proporţională cu salariul. - Nota trad. 

298) - eviden ţiat. - Nota trad. 
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rat. Chiar şi Sabor, învăţătorul evreu din Frankfurt, aparţine 
aripii bebeliene a partidului . 

Scrisoarea pe care Bernstein i-a scris-o lui Paul despre 
Lassalle 247 îşi găseşte explicaţia în faptul că la Paris, ca şi la  
Londra ş i  New York, printre germani vechiul clan lassalleean 
mai este încă puternic reprezentat. Cei mai mulţi au emigrat : 
Germania devenise prea fierbinte pentru ei şi nu mai aveau 
audienţă. În străinătate însă unde sînt relativ inofensivi şi 
formează un liant internaţional util, pe lingă faptul că string 
fonduri pentru germanii de acasă, on les menage un peu 299) .  

Loria face bine că  nu-mi trimite elucubraţiile sale. Ca un 
autentic „carierist de teapa socialiştilor de catedră" 19, el ne 
fură din toate părţile. Dealtfel, ce are de gînd să facă Paul 
dacă el i-ar răspunde : donne de câte 300) 248. Loria ştie la fel 
de bine ca noi de ce capitaliştii se lansează în orice ramură a 
industriei. Dar adevărata problemă reală este cea pe care am 
menţionat-o, şi nu e chiar atît de simplă ; de fapt, ea a dus la 
declinul economiei politice clasice, care nu a putut s-o rezolve. 
„Deruta" şcolii lui Ricardo - cum o numeşte Maurul în ma
nuscrisul său 249 - tocmai în această problemă a deschis ca
lea economiei politice vulgare. 

Plimbările cu tine mi-au ajutat foarte mult ; .acum le 
fac în fiecare zi şi muşchii mei îşi Tecapătă vigoarea. 

Salutări cordiale lui Paul. Complimente de la Nim. 

Cu afecţiune, 
F. E. 

Sărmana bătrîna mamă Hess ! „Noi ţesem, noi ţe�rn". 
Sper că acum are în sfîrşit cele necesare. 

Înainte de a încheia, aş dori s ă  te rog să-mi faci un ser
viciu. Paul a primit de la mine : 1 .  Darwi n : „Origin of species". 
2. Thierry : „Histoire du Tiers Etat" . 3.  Paquet : „Institutions 
provinciales et communales de la France". 4. Buonarroti : 
„Conspiracy of Babeuf". Apoi, Jenny a luat de la mine 
1. „Edda", în versuri şi în proză şi 2 „Beowulf", ambele în 
noua traducere a lui Simrock în germana modernă de sus. 
De ultimele două şi de Darwin am nevoie. Ai putea, dacă le 
găseşti, să le împachetezi (îmi trebuie de asemenea Thierry şi 
Paquet, iar Buonarroti nu e de găsit acum) şi să mi le expe-

299) - sînt menajaţi un pic. - Nota trad. 300) - lasă-mă în pace - Nota trad. 
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diezi ? Reprezentanţii lui Continental Parcels Express (Agence 
Continentale) sînt 

E. d'Odiardi, 18 ,  rue Bergere şi 
P. Bigeault, 23 rue de Dunkerque, vizavi de Gare du Nord. 

Nu trebuie să achiţi taxa de expediere, aşa ajunge mai sigur ; 
să �tii că n-am nevoie de ele chiar atît de urgent încît să 
pleci imediat la Argenteuil să le cauţi. 

Clemenceau pare să fie în declin pe plan moral, dar în 
ascensiune pe plan politic - lucru inevitabil în politica bur
gheză franceză. Vizita lui la Gladstone şi inepţiile pe care le-a 
debitat acolo constituie un simptom în acest sens, celălalt simp
tom fiind faptul că în Cameră n-a spus nici un cuvînt despre 
persecutarea socialiştilor şi despre odioasele sentinţe pronun
ţate la Lyon, Montluc;on etc. 

In privinţa dorinţei lui Paul de a primi un ziar irilandez 
nu văd nici unul demn de recomandat. In treacăt fie zis, dacă 
„Egalite'1 numeşte execuţie orice asasinat, oricît de stupid ar 
fi el, atunci telegramele agenţiei Havas sî.nt absolut suficiente. 
In rest ajung corespondenţele din Irlanda publicate în „Daily 
News". 

Dacă Paul va avea grijă ca „Egalite" să fie trimis cu re
gularitate la „so�[ial]-Deml[okrat]", la Ziirich, i se va trimite, 
în schimb, în timp util acest ziar, dar am să....J.. rog pe Bernstein 
să-l expedieze pe adresa ta, ca să-l primeşti tu şi nu persoane 
care nu-l înţeleg. 

Salutări cordiale lui Paul. 

Publicat pentru prima oara m : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I, Paris, 1956 

Cu afecţiune, 
F. E. 

Originalul î n  limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către John Lincoln Mahon 2:m 

la Londra 

Stimate domn, 

122, Regent's Park Road, N.W. 
28 nov. 1884 

Am primit rîndurile dvs. de abia azi dimineaţă, deoarece 
în adresă numărul casei era greşit (132 în loc de 122).  
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Dacă veţi avea amabilitatea să treceţi pe la mine mîine, 
vineri, între şapte şi opt seara, voi asculta cu plăcere ceea ce 
aveţi să-mi spuneţi. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

1 3 1  

Al dvs. devotat, 
F. Engel.s 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Charlotte Engels 

la Engelskirchen 

Londra, 1 decembrie 1884 

Dragă Lottchen, 
Am primit telegrama ta astăzi dimineaţă, pe la zece. Eram 

pregătit pentru vestea asta de cîtva timp, de cînd Hermann 
mi-a scris mai detailat despre starea lui Emil şi în special de 
cînd cumnatul tău, Colsman, m-a vizitat acum două săptămîni.  
Am vorbit mult despre Emil ; Colsman cunoştea bine diagnos
ticul. Nu mai rămăsese nici o speranţă, deznodămîntul deve
nise previzibil, nu mai era decît o chestiune de săptămîni. Nu 
mă aşteptam însă ca totul să se sfîrşească atît de repede. A 
venit şi trebuie să ne împăcăm cu situaţia. 

S-a încheiat un capi tal din viaţa ta, dragă Lottchen, pe 
care n-ai să-l mai retrăieşti nici o dată ; s-a tras o linie, o 
sumă întreagă de bucurii ale vieţii au dispărut pentru tot
deauna. Ştiu cît de pustie şi de inutilă ţi se pare lumea în 
clipa asta, ştiu că în adîncul inimii ţi-ai dori să te odihneşti 
încă de pe acum alături de Emil al tău. Este firesc, dorinţa 
asta o au toţi cei care pierd un soţ iubit. Dar, gîndeste-te că 
şi mama mea a trebuit să treacă prin aceeaşi încerca�e. 4 1  de 
ani a fost fericită, apoi a rămas văduvă. Şi puţine femei şi-au 
iubit băvbaţii mai mult decît l-a iubit ea pe tata. Totuşi , prin 
şi printre copiii ei şi copiii copiilor ei ea a supravieţuit şi a mai 
fost printre noi timp de 14 ani, în orice caz nu nefericită. Ea 
era mai în vîrstă decît tine şi toţi copiii ei erau mari, la rostul 
lor, pe cînd tu ai mulţi copii faţă de care mai ai îndatoriri pe 



228 F. Engels 

care nu le poate îndeplini decît o mamă şi care acum sînt cu 
atît mai mari cu cît ei au rămas orfani de tată. 

Am fost întotdeauna foarte legat de Emil ; chiar dacă 
împărtăşeam concepţii diferite, ne uneau preocupările ştiinţi
fice, fără a avea în vedere utilitatea practică directă. Un lucru 
însă n-am să-l uit. Cînd, după moartea tatei, mă aflam aici 
într-o situaţie extrem de dificilă şi atît de suferind din punct 
de vedere fizic îndt eram incapabil! să gîndesc şi să apreciez 
exact pentru a lua măcar o singură hotărîre, Emil a fost acela 
care, prin clarviziunea, fermitatea şi cunoaşterea perfectă a 
situaţiei m-a smuls din acea s tare şi a încheiat cu succes tra
tativele de la Manchester, de care depindea tot viitorul meu. 
Dacă sînt, acum, la Londra, un om independent, lucrul acesta 
i-l datorez în cea mai mare parte lui Emil. 

Cu toate că nu sînt pe deplin restabilit, asta nu m-ar 
împiedica să plec astă seară la voi şi să aduc un ultim omagiu 
scumpului meu frate. Este însă pos1bil, ba chiar probabil ca 
prezenţa mea să irite poliţia şi pentru nimic în lume n-aş 
vrea ca tocmai acum tu şi voi toţi să fiţi expuşi. Cu cîteva 
luni în urmă, un chimist de renume mondial 301) naturalizat 
englez, membru al Academiei de ştiinţe de aici, a fost atît de 
şicanat în oraşul lui natal, Darmstadt, pentru simplul fapt că 
participase la funeraliile lui Marx, încît a plecat imediat 302). 
La ce mă pot aştepta eu ? Este evident că .trebuie să mă con
sider în continuare emigrant politic. 

Dragă Lo.tt.chen, ştiu un lucru, şi anume că voi, femeile, 
sînteţi mai curajoase şi mai tari decît noi, bărbaţii.  Noi nu 
sîntem în stare să îndurăm ceea ce înduraţi voi. Tu, cu admira
bila ta stăpînire de sine, pentru care te-am invidiat ades, vei 
învinge şi această încercare, cea mai grea, durerea, pe care noi 
toţi o împărtăşim, dar pe care va trebui, totuşi, s-o trăieşti în 
cea mai mare parte singură. 

Sărută-i pe toţi copiii tăi din partea mea. 
Cu dragoste, bătrînul tău devotat 

Friedrich 

Publicat pentru prima oară 
în : �Deutsche Revue", 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Jg. 46, Bd. III, 1921 

101) Karl Schorlemmer. - Nota red. 302) Vezi volumul de faţă, p. 209. - Nota red. 
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1 3 2  

Engels către Karl Kautsky 

la Viena 

[Londra, 9 decembrie 1884) 

Dragă Kautsky, 
Bineînţeles că poţi da adresa - 122, Regent's Park Road -

corespondenţilor tăi oricît şi oricînd vei voi. Sper ca scrisoa
rea mea să te mai găsească la Viena ; fiind grăbit, n-am re
ţinut ceea ce mă rugaseşi, iar de o săptămînă încoace am fost 
întrerupt mereu. 

Nu înţeleg de ce n-aţi rezolvat voi problema „Discursu
lui" 251 ; în asemenea chestiuni e mai uşor pentru voi decît 
pentru mine. Am să-i scriu lui I?ietz să o rezolve el. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiva Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1932 

1 3 3  

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din l i mba germană 

Engels către August Bebel 

la Leipzig 

Londra, 11 decembrie 1884 

Dragă Bebel, 
Cu ultima mea scr1soare 303) lucrurile s-au întîmpJat astfel : 
Printre noii aleşi cunoşteam pe unii care, prin educaţie şi 

temperament, ar fi întărit aripa dreaptă, burgheză a fracţiunii. 
Date fiind elogiile colosale cu care ne-au compleşit deodată 
toate celelalte partide după ce am obţinut victoria, am admis 
posibilitatea ca aceşti domni să muşte momeala şi să fie dispuşi 
8ă fa:că o declaraţie de genul celei pe care ne-a cerut-o 
„Kolnische Zeitung" ca o condiţie pentru abrogarea legii îm
potriva socialiştilor 252 - o declaraţie care s-ar situa numai cu 
un fir de păr mai la dreapta decît cele care minimalizează 
caracterul revoluţionar al partidului, ca, de pildă, cuvîntarea 

303) Vezi volumul de faţă, p. 2 19-222. - Nota red. 
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lui Geiser din cadrul dezbaterilor privind legea împotriva so
cialiştilor, pe care Grillenberger a publicat-o alături de cu
vîntarea ta 253. Domnii liberali sînt oameni delicaţi, se mul
ţumesc cu puţin, o mică concesie din partea noastră le-ar fi 
fost suficientă şi tocmai de această mică concesie m-am şi 
temut, deoarece ea ne-ar fi blamat în faţa !Străinătăţii, ne-ar 
fi blamat îngrozitor. Că tu n-ai fi făcut o asemenea concesie, 
ştiam, fireşte. Dar tu, prin urmare noi, am fi avut majoritatea 
voturilor contra. Da, dacă în cuvîntări ar fi existat numai in
diciul unei sciziuni, aceasta ar fi dăunat enmm. De aceea şi 
numai de aceea am considerat de datoria mea să te ajut pentru 
o asemenea eventualitate şi să-ţi furnizez arrgumente de ordin 
istoric, care, poate, mie îmi sînt mai vii în memorie decît ţie. 
Iar pentru ca tu să fi putut arăta scrisoarea în cazul în care 
ai fi considerat oportun, am evitat în ea orice aluzie la cei pe 
care îi viza în ultimă instanţă. 

Faptul că temerile mele nu s-au adeverit, că mişcarea a 
fost atît de puternică încit a atras şi elementele burgheze ale 
partidului şi că fracţiunea va fi la înălţimea alegătorilor ei 
mă bucură mai mult decît pe oricine. Intr-adevăr, constat că 
Singer, care a trecut duminică pe la mine şi a promis că va 
trece şi duminica viitoare, s-a schimbat radical. El efectiv 
începe să creadă (literalmente) că va mai trăi ceva în genul 
unei răsturnări sociale. Vreau să sper că fenomenul nu este 
pasager şi că „instruiţii" 304) vor rezista pe viitor tentaţiei de 
a demonstra celorlalte partide că ei nu sînt căpcăuni. 

Nu m-am înşelat niciodată în privinţa maselor noastre 
proletare. Acest mers înainte sigur, încrezător în victorie şi 
tocmai de aceea voios şi pilin de umor este exemplar şi fără 
egal. Nici un proletariat din Europa n-ar fi trecut atît de 
strălucit proba legii împotriva socialiştilor 22 şi nu s-ar fi pre
zentat după şase ani de persecuţii, a tît de puternic şi de bine 
organizat ca el ; nici un alt proletariat n-ar fi realizat o ase
menea organizare fără a recurge la nici un fel de trucuri 
conspirative. Iar de cînd am văzut manifestele electorale de 
la Darmstadt şi Hannover 246 mi s-au spulberat şi temerile că 
în noile locuri (circumscripţii electorale) va fi necesar să se 
facă concasii. Dacă în aceste două oraşe s-a .putut vorbi atît 
de autentic revoluţionar şi proletar, înseamnă că am cîştigat. 

Marele nostru avantaj este că la noi revoluţia industrială 
este abia în curs, în timp ce în Franţa şi Anglia ea s-a în-

30�) In original, fn dialect berlinez : „Jebildeten". - Nota red. 
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oheiat în linii generale. Acolo diviziunea în oraş şi sat, în zone 
industriale şi zone agricole, a mers atît de departe încît nu 
mai sînt posibile decît schimbări lente. Acolo marea masă a 
oamenilor se naşte în condiţiile în care va trăi ulterior ; aceşti 
oameni s-au obişnuit cu condiţiile respective şi chiar oscila
ţiile şi crizele au devenit pentru ei ceva aproape firesc. In 
plus - amintirea tratativelor eşuate ale mişcării .  La noi, dim
potrivă, totul este încă în plină prefacere. Rămăşiţele vechii 
producţii industriale ţărăneşti, care satisfăcea numai nevoile 
proprii, sînt înlăturate de industria capitalistă casnică, iar în 
alte locuri întreprinderea capitalistă casnică cedează, la rîndul 
ei, locul maşinilor. Şi tocmai faptul că industria noastră este 
atît de înapoiată face ca revoluţia să fie cu atît mai temeinică. 
1ntrucît producţia de masă aiît a obiectelor de larg consum, 
cit şi a celor de lux a fost deja acaparată de englezi şi fran
cezi, industria noastră nu poate să dea pentru export decît 
mărunţişuri care, însă, sînt şi ele consumate de masele largi 
şi care, deocamdată, sînt produse de industria casnică şi abia 
ulterior, cînd producţia devine de masă, sînt produse cu aju
torul maşinilor. !n felul acesta industria casnică (capitalistă) 
se extinde şi prinde rădăcini. Dacă exclud teritoriile prusiene 
de la răsărit de Elba, adică Prusia orientală şi cea occidentală. 
Pomerania, Poznanul şi cea mai mare parte a Brandenburgu
lui, precum şi Vechea Bavarie 305), rămîn puţine zonele în care 
ţăranul să nu fi fost angrf'nat tot mai mult în industria cas
nică. Teritoriul astfel revoluţionat devine la noi mai mare 
decît oriunde în altă parte. 

Mai departe. Deoarece muncitorul din industria casnică 
îşi cultivă de obicei mica lui parcelă, apare posibilitatea să i 
se reducă salariul mai mult decît oriunde în altă parte. Ceea ce 
înainte pentru micul gospodar era o fericire - îmbinarea agri
culturii cu industria - devine acum un puternic mijloc de 
exploatare capitalistă. Parcela cultivată cu cartofi, vaca, ogo
rul, permit ca forţa de muncă să se vÎndă sub preţul ei ; acest 
lucru este determinat de faptul că muncitorul este legat de 
bucata lui de pămînt, care însă îi asigură numai o parte din 
hrană. Industria noastră poate să producă pentru export da
torită faptului că, în majoritatea cazurilor, ea dăruieşte cum
părătorului plusvaloarea, în timp ce profitul capitalistului se 
formează prin reducerea salariului normal. Acest lucru poate 

305) denumirea vechilor unităţi administrative ale Bavariei - Ba
varia Superioară şi Bavaria Inferioară. - Nota r�d. 
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fi observat, într-o măsură mai mare sau mai mica, m orice 
industrie casnică rurală, dar nicăieri nu este atît de evident 
ca la noi. 

La aceasta se adaugă faptul că revoluţia noastră indus
trială, declanşată de revoluţia din 1848 cu cuceririle ei bur
gheze (oricît de modeste au fost ele) a fost considerabil acce
lerată 1. prin înilăturarea barierelor interne în 1866-1870 şi 
2. prin miliardele franceze care, în ultimă instanţă, trebuiau să 
fie utilizate în mod capitalist �"'4. In felul acesta, la noi revo
luţia industrială a fost mai radicală şi mai profundă, mai vastă 
şi mai cuprinzătoare <lecit în alte ţări, cu un proletariat abso
lut intact, proaspăt, nedemoralizat de înfrîngeri şi, în fine 
- datorită lui Marx - cu o înţelegere a cauzelor evoluţiei 
economice şi politice şi a condiţiilor revoluţiei viitoare pe care 
n-au avut-o nici unul dintre predecesorii noştri. Dar tocmai 
din aceste motive avem datoria de a învinge. 

In ceea ce priveşte democraţia pură şi rolul ei în viitor, 
nu împărtăşesc părerea ta. Este de la sine înţeles că în Ger
mania ea ai e un rol mult mai puţin important decît în ţările 
angajate de mult pe calea dezvoltării industriale. Dar aceasta 
nu înseamnă că în momentul revoluţiei ea nu poate deveni, 
temporar, importantă ca partid prin excelenţă burghez, cum 
s-a şi afirmat la Frankfurt 255, ca ultimă şansă de salvare a 
întregii economii burgheze şi ol1iar feudaile. Intr-un asemenea 
moment întreaga masă reacţionară se plasează în spatele ei şi 
o întăreşte : tot ce a fost reacţionar simulează democraţia. 
AstfeJ, în 1848, întreaga masă feudal-birocratică i-a sprijinit, 
din martie pînă în septembrie, pe liberali, pentru a reprima 
masele revoluţionare şi, odată realizat acest lucru, pentru a-i 
înlătura, fireşte, şi pe liberali. Astfel, în 1 848, din mai pînă 
la alegerea în decembrie a lui Bonaparte 306), Franţa a fost 
condusă de cel mai slab partid, partidul pur republican al lui 
„National" 256, şi aceasta numai datorită faptului că era spri
jinit de întreaga reacţiune organizată. Aşa s-a întîmplat la 
fiecare revoluţie : partidul cel mai docil dintre cele care în 
general mai sînt capabile să guverneze este adus la cîrmă toc
mai pentru că cei învinşi văd în el ultima şansă de salvare. 
Nu trebuie să ne aşteptăm ca în momentul crizei să avem de 
partea noastră majoritatea alegătorilor, adică a naţiunii .  în
treaga burghezie şi rămăşiţele clasei feudale posedante, o mare 
parte a micii burghezii şi a populaţiei rurale se vor uni atunci 

�08) Napoleon al III-lea. - Nota red. 
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in jurul partidului prin excelenţă burghez, care va vorbi un 
limbaj foarte revoluţionar, şi cred că este pe deplin posibil 
ca acest partid să fie reprezentat în guvernul provizoriu, ba 
chiar, pentru un moment, să constituie majoritatea acestuia. 
Cum nu trebuie să se acţioneze atunci ca minoritate a arăta t 
min oritatea social-democrată din guvernul din februarie 1 848 
de la Paris. De altfel, aceasta este deocamdată o problemă 
academică. 

E drept că în Germania evenimentele pot lua altă întor
sătură, şi anume din motive militare. In situaţia actuală un 
impuls din exterior nu poate veni decît din Husia. Dacă nu 
vine de acolo, ci d in Germania, atunci fermentuJ. revoluţiei 
nu poate fi decît armata. Un popor neînarmat împotriva unei 
armate moderne este, din punct de vedere militar, o mărime 
pur evanescentă. Dacă pe scenă şi-ar face apariţia rezervele 
noastre în vîrstă de 20-25 de ani, care nu votează, dar fac 
instrucţie militară, s-ar putea sări peste democraţia pură. Dar 
in momentul de faţă şi aceasta este încă tot o problemă acade
mkă, deşi eu, în calitate de reprezentant al marelui stat major 
al partidului, ca să zic aşa, sînt obligat să o am în vedere. In 
orice caz, în ziua crizei şi imediat după aceea, singurul nor.tru 
adversar va fi intreaga reacţiune grupată în jurul democraţiei 
pu ·e, şi acest lucru, cred eu, nu trebuie scăpat din veder�. 

Dacă veţi prezenta în Reichstag proiecte de lege, nu tre
buie să uitaţi de unul anume. Domeniile statului sînt arendate 
îndeobşte marilor fermieri şi numai o mică parte este vîndută 
ţăranilor ; parcelele acestora sînt însă atît de mici încît noii 
ţă1 ani sînt nevoiţi să lucreze cu ziua pe marile moşii. Ar trebui 
să cereţi ca marile domenii neîmpărţite să fie arendate mun
citorilor agricoli asociaţi pentru a le lucra în comun. Imperiul 
nu are domenii şi de aceea se va găsi, desigur, un pretext 
pentru respingerea unui asemenea proiect de lege. Dar cred 
că această idee trebuie lansată în rîndurile muncitorilor agri
coli zilieri şi anume în cadrl.111 numeroaselor dezbat.eri pe tema 
socialismului de stat. Aşa şi numai aşa îi vom putea atrage de 
partea noastră pe muncitorii agricoli ; aceasta este cea mai 
bună metodă de a le arăta că în viitor ei vor cultiva în comun 
rri arile domenii care astăzi aparţin milootivilor lor stăpîni. 
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Amicului Bisrnarck, care solicită de la voi propuneri pozitive, 

aceasta îi va fi destul pentru un timp. 
Calde salutări 

12  dec. 84 

Publicat pentru prima oară 
prescurtat în : F. Engels. 
„Poliiisches Vermachtnis. 
Aus unveroffentil.ichten Briefen". 
Berlin 1 920 şi integral în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol . I (VI), 1 932 

1 34 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 2:17 
la Paris 

(fragment) 

[Londra, jumătatea lui decembrie 1684j 

„ .  In Germania există mult prea mulţi soldaţi şi subofiţeri 
care fac parte din partid pentru a se putea preconiza, fie şi 
cu o şansă minimă de succes, o răscoală. Ştiţi că demoralizarea 
(din punct de vedere burghez) trebuie să se producă tocmai in 

rîndw·ile armatei ; în condiţiile tehnicii militare moderne (aima 

de foc cu tragere rapidă et.c.), revoluţia ti-ebuie să pornească 

de la a1mată. La noi, cel puţin, ea aşa va începe. Nimeni nu 
ştie mai bine decît guvernul cum creşte de la an la an nu

mărul recruţilor-socialişti. Dreptul nostru de vot universal 
poate fi exercitat numai de la 25  de ani ; dacă o mare rezervă 

de oameni între 21 şi 25 de ani nu votează, ea este în a1mată„. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Lyon Socialiste" nr. 15  
din 2 1  decembrie 1884 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 



Scrisori din 1884 

1 35 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zi.irich 

235 

Londra, 29 decembrie 1884 

Dragă Ede, 
Am aflat de la Kautsky că ţi-ai pierdut nu numai sora, 

ci şi tatăl. Te rog să mă crezi că împărtăşesc întru totul dure
rea ta. Aces tea sînt laturile triste ale exilului, pe care le-am 
C'Unoscut şi eu. Fără patrie ca atare e uşor să trăieşti, dar . . .  

Acum despre evenimentele de aici. Sîmbătă Federaţia 
social-democrată 229 s-a destrămat cu succes. Balonul de săpun 
s-a spart ceva mai devreme decît mă aşteptam, dar mai curînd 
sau mai tîrziu asta trebuia să se întîmple. 

Hyndman, un aventurier politic care aspira la carieră par
lamentară, pusese de mult stăpînire pe această organizaţie. Cînd 
Bax a început, acum un an, să editeze „ To-Day", nu existau 
suficiente forţe literare care să asigure apariţia acestei mici 
publicaţii lunare, despre un săptămînal nici nu putea fi vorba, 
dar Hyndman avea nevoie de un săptămînal şi aşa se face că 
a fost fondat „Justice" - cu banii a doi entuziaşti, Morris şi 
Carpenter. Acest săptămînal era redactat de Hyndman cu aju
torul cîtorva tineri literaţi care tocmai erau în căutarea unei 
mişcări noi, solvabile (Fitzgerald şi Champion), şi al unui pro
fesor Joynes, care fusese concediat de la Etan 307) pentru agi
taţia făcută împreună cu Henry George şi care ulterior a de
venit socialist fără voie (Musssozialist). Aceştia erau plătiţi, 
direct sau indirect - Hyndman este bogat, dar econom - cei
lalţi trebuiau să colaboreze gratuit. Toate documentele fede
raţiei veneau la Hyndman, Fitzg[erald] şi Champion, care pre
zentau comitetului numai ce le convenea, purtau corespon
denţă pe cont propriu în numele federaţiei - pe scurt, Hynd
man trata comitetul aşa cum tratează Bismarck Reiohstagul. 
Au început reclamaţiile ; au ajuns şi la mine. Am răspuns : lă
saţi-l în pace, e un meschin, nu va rezista, nu ştie să aştepte 3og). 
Şi iată că şi-a frînt gîtul mai repede decît mă aşteptam. 

Morris, care a fost în Scoţia acum 14  zile, a aflat acolo 
despre nişte intrigi ale lui H[yndman] care l-au determinat 
să declare că nu mai poate colabora cu acest individ. Bănuieli 

367) Vezi volumul de faţă, p. 79. - Nota red. 
368) Vezi volumul de faţă, p. 165-166. - Nota red. 
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avea el încă de muU. O întîlnire cu A. Scheu la Edinburgh a 
rezolvat problema. H[yndman] l-a defăimat pe Scheu ca anar
hist şi atentator ; Scheu însă nu numai că i-a dovedit lui Morris 
contrariul, dar i-a şi demonstrat că Hyndman ştie acest lucru. 
Intrigi asemănătoare a urzit H[yndman] şi la Glasgow, unde 
secţia primea de la secretarul Fitzgerald scrisori cu ştampila 
federaţiei de care comitetul nu ştia şi care contraveneau total 
hotăririlor comitetului . Apoi Hyndman a afirmat faţă de mai 
multe persoane că o scrisoare cam misterioasă pe care comi
tetul a primit-<> de la Paris este un fals fabricat de doamna 
Lafargue şi de Tus.c;y cu scopul de a-i întinde lui o cursă. El 
însă nu a arătat comitetului această scrisoare. 1n fine, în afara 
faptului că el i-a asmuţit pe membrii comitetului unul împo
triva altuia, s-a dovedit că el a fabricat o secţie provincială care 
de fapt nici nu exista. 

Pe scurt, marţea trecută 309) problema s-a rezolvat. H [yn.d
man] a fost atacat din toate părţile, Soheu era de faţă, cu do
cumentele în mînă, Tussy avea o scrisoare a surorii ei referi
toare la pretinsul fals. Scandal. Şedinţa a fost amînată pînă 
sîmbătă. Inainte de şedinţă Morris şi Aveling au fost pe la 
mine şi am putut să le mai dau cîteva sfaturi. Sîmibătă - dez
bateri furtunoase. Nici un fapt n-a putut ii negat, nici de 
Hyndman, nici de suita pe care şi-o înjghebase ad-hoc. Hynd
man a primit vot de blam. După aceea, majoritatea a părăsit 
federaţia. Motivele : 1)  la un congres, H[yndman] şi-a putut 
fabrica o majoritate cu ajutorul secţiilor lui fictive, iar ei n-au 
putut să dovedească, în orice caz, nu la momenitul oportun. 
inexistenţa acestor secţii 2) dar în principal pentru că întreaga 
federaţie nu este decît o escrocherie. 

Din federaţie s-au retras A veling, Bax şi Morris, singurii 
literaţi de n�dejde, dar toţi trei oameni nepractici - doi poeţi 
§i un filozof - cum rar întîlneşt1. Împreună cu ei s-au retras 
şi cei mai buni dintre colaboratorii mai cunoscuţi. Ei vor să 
intre în secţiile londoneze, să obţină acolo majoriitatea şi să-l 
lase pe Hyndman să-şi administreze secţiile lui provinciale fic
tive. Ei vor edita o mică publicaţie lunară 31°). 1n fine, sînt 
hotărlţi să acţioneze cu forţele pe care le au ca şi cum întregul 
proletariat englez ar trebui să răspundă deîndată ce cîţiva li
teraţi se declară socialişti şi sună adunarea. (La Londra, ei au, 
după cwn spune Morris, mai puţin de 400 de oameni, iar în 

sot) 23 decembrie - Nota red. 
uo) „Commonweal". - Nota red. 
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provincie mc1 măcar 100.) „Justice" are un tiraj de circa 
3 500 exemplare. 

Hyndman deţine „Jrustice" şi „To-Day", cu literaţii lui 
care îl speculează - Firagerald, Champion, Burrows, Shaw şi, 
probabil, Sketchley, care, ca vechi charitist, consideră, după 
cit se pare, că i se cuvine pensie. Pe lingă aceasta, mai sînt 
vechile rămăşiţe ale sectelor democratice sau socialiste. Rămîne 
de văzut pentru cine va opta restul Federaţiei . Deoarece însă 
H[yndman] nu va mai primi bani pentru organele sale de 
presă - care nu sînt rentabile - nici de la Morris, nici de 
la Carpenter, va trebui să plătească chiar el, sau, să vîndă 
persoana lui, organele de presă şi ce a mai rămas din frac
ţiunea lui, creştin-socialiştilor sau lordului Randolph Churchill 
şi democraţiei torry. Şi va trebui să se grăbească, dacă vrţa 
să candideze la noile alegeri din toamnă. 

Am satisfacţia de a fi intuit toată porcăria asta, de a-i fi 
apreciat la valoarea lor reală pe toţi aceşti oameni şi de a fi 
prevăzut sfirşitul, precum şi faptul că toată această porcărie 
va face, în cele din urmă, mai mult rău decît bine. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arhiv Marksa 
i Enghelsa'', vol. I, 192-1 

1 3 6 

Al tău, 
F. E 

Originalul ln limba germani 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Berlin 

(Fragment) 

[Londra, 29 decwmbrie 1884] 

„ .  Dacă fracţiunea nu vrea pur şi simplu să respingă pro
iectul de lege, ea poate, după părerea mea, să aprobe acest 
ajutor de stat pentru bu!.'1ghezie 258, care, se prea poate (dar 
acest lucru trebuie dovedit), să fie indirect în folosul munci
torilor, numai dacă se va asigura un ajutor de stat similar 
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pentru muncitori 311) . "Dacă ne daţi 4-5 milioane pe an pentra 
cooperativele muncitoreşti (nu ca avans, ci ca o donaţie, aşa 
cum au primit armatorii), atunci sîntem de acord să discutăm. 
Dacă ne daţi garanţii că în Prusia domeniile statului în loc 
să fie date marilor fermieri sau ţăranilor ale căror gospodării 
nu pot exista fără munca zilerilor vor fi arendate cooperative
lor muncitoreşti, că comenzile pentru lucrările publice vor fi 
încredinţate nu capitaliştilor, ci cooperativelor muncitoreşti� 
atunci noi, la rîndul nostru, vom accepta ce ne cereţi. Dacă 
nu, nu". 

Dacă fracţiunea face asemenea propuneri - iar pentru 
aceasta va trebui, fireşte, să se găsească forma adecvată - ni
meni nu va putea reproşa deputaţilor social-democraţi că n�
glijează nevoile actuale ale muncitorilor, gîndindu-se numai 
la viitor. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Der Sozialdemokrat", nr. 2 
din 8 ianuarie 1885 

1 3 7  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 
la Plauen, lingă Dresden 259 

Londra, 30 decembrie 84 

Dragă Bebel, 
Răspund imediat la scrisoarea ta. 
Amicul Singer pare să fi reţinut din ce am spus eu nu

mai ceea ce corespundea părerilor lui - asta se învaţă re
pede în comerţ, unde poate fi uneori avmitajos, dar în politică, 
la fel ca în ştiinţă, omul trebuie să se deprindă să vadă lucru
rile obiectiv. 

In primul rînd, i-am spus lui Singer că încă n-am ajuns 
la o concluzie în această chestiune 258 (de abia aseară mi-au 
venit aceste idei, citind „Sozialdemokrat") şi că ceea ce îi spun 
lui nu trebuie considerat în nici un caz ca fiind părerea mea 
definitivă. 

Şi am adăugat : în anumite împrejurări şi condiţii s-ar 
putea, totuşi, admite să se voteze pentru, adică în cazul in 
care guvernul s-ar angaja să acorde muncitorilor acelaşi ajutor 

311) Vezi volumul de faţă, p. 239-241.  - Nota red. 
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de stat pe care acum este gata să-l acorde burgheziei, şi anume 
dacă ar accepta să arendeze domeniile statului cooperativelor 
muncitoreşti etc. Cum însă ştiu că guvemul nu va face acest 
lucru, asta înseamnă, cu alte cuvinte, că le-am indicat celor 
care ar fi vrut să voteze o modalitate prin care ar putea să vo
teze contra, respectînd convenienţele şi evitînd autoconstrîn
gerea. 

I-am mai spus lui Singer - lucru care a fost, se pare, 
pentru el o noutate - că în practica parlamentară pot fi si
tuaţii în care să fii nevoit să votezi împotriva unei propuneri 
chiar dacă în forul tău interior doreşti ca ea să fie adoptată. 

Ieri i-am scris lui Liebknecht despre alte chestiuni şi am 
profitat de ocazie ca să-i prezint punctul meu de vedere în 
această problemă, rezultat dintr-o reflecţie mai îndelungată şi 
deci mai matur 312). În multe privinţe el coincide aproape total 
- dacă ai ocazia, cere să ţi se citească paragraful respectiv -
cu ceea ce scrii tu, deşi abia azi dimineaţă am primit scrisoa
rea ta. Deosebirile dintre părerile noastre sînt, pe scurt, ur
mătoarele : 

I .  Voi sînteţi în primul rînd un partid economic. Voi sau 
unii dintre voi, v-aţi lăudat mult pe vremuri cu superioritatea 
partidului în domeniul teoriei economice, dar cind v-aţi aflat 
în faţa primei probleme economice concrete - discuţiile pe 
marginea tarifelor vamale protecţioniste 260 - aţi început să 
vă contraziceţi. Dacă asta se va repeta la discutarea fiecărei 
probleme economice, atunci pentru ce mai există în genere 
fracţiunea ? 

2 .  Principial, ar fi trebuit să se voteze contra. Asta i-am 
spus-o lui L[iebknecht] destul de clar. Dar dacă acum majori
tatea va vei să voteze pentru ? Atunci singura soluţie este ca 
votul să fie condiţionat spre a fi justificat, cel puţin în ochii 
Europei, care altfel vă va blama inevitabil. Condiţionarea 
aceasta trebuie să fie şi nu poate să fie decît de aşa natură 
încît guvernul să nru o poată accepta şi, în consecinţă, majori
tatea fracţiunii, să nu poată vota pentru. 

La posibilitatea ca, printr-un vot necondiţionat pentru, 
banii muncitorilor să fie donaţi burgheziei, fireşte că mei nu 
m-am gîndit. Dar tot atît de puţin m-am putut gîndi la posibi
litatea de a se ajunge la chestiunea de încredere, ceea ce echi
valează cu scindarea fracţiunii. 

312) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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ln toate problemele de acest gen, cirul vrem să ţinem 
seama de prejudecăţile mic-burgheze ale alegătorilor, cel mai 
bun lucru este, după părerea mea, să spunem : sîntem princi
pial împotrivă. Dar dacă ne cereţi propuneri pozitive şi afir
maţi că aceasta va fi şi în avantaju! muncitorilor, lucru pe care 
noi îl contestăm, deoarece nu este vorba de un avantaj insig
nifiant, atunci, bine, puneţi-i pe muncitori şi pe burghezi pe 
picior de egalitate. Pentru fiecare milion pe care îl donaţi bur
gheziei direct sau indirect din buzunarul muncitorilor, daţi un 
milion muncitorilor ; la fel şi în cazul împrumutuJui de stat. 
Rezultatul este aproximativ următorul (este numai un exem
plu şi nu mă refer la forma specifică pentru condiţiile din Ger
mania, căci nu cunosc detaliile legislaţiei în vigoare) . 

1 .  Aprobarea subvenţiilor şi creditelor pentru cooperati
vele muncitoreşti, nu pentru şi nu atit pentru a crea noi în
treprinderi (aceasta ar însemna doar să reluăm propunerea lui 
Lassalle, cu toate neajunsurile eij, ci pentru : 

a) a lua în arendă domeniile statului (sau şi alte pro
prietăţi funciare) şi a le cultiva în cadrul cooperativelor ;  

b) a achiziţiona, pe speze proprii sau pe spezele statului, 
fabricile etc. pe care proprietarii le-aru închis în timpul crizei 
sau în urma unui faliment, sau cele care sînt de vînzare, şi a 
le administra pe baze cooperatiste, pregătind astfel trecerea 
treptată a întregii producţii pe făgaş cooperatist. 

2. Celelalte condiţii fiind egale, cooperativele să benefi
cieze de un regim preferenţial faţă de capitalişti şi asociaţiile 
acestora, în cazul comenzilor statului, prin urmare, în princi
piu, toate lucrările publice, în măsura posibilităţillor, să fie 
încredinţate cooperativelor. 

3. Inlăturarea obstacolelor şi dificultăţilor de ordin legis
lativ care mai stau în calea cooperativelor libere, prin urmare 
în primul rînd readucerea clasei muncitoare sub protecţia 
dreptului comun - oricît de j alnic ar fi acesta - prin &bro
garea legii împotriva socialiştilor 22, care ruinează toate aso
ciaţiile profesionale şi cooperativele. 

4. Libertate deplină pentru asociaţiile profesionale (Trade 
Unions) şi recunoaşterea acestora ca persoane juridice, cu t:oate 
drepturile acestora d�n urmă. 

Cerînd aceste lucruri voi nu faceţi decît să cereţi ca in
teresele muncitorilor să fie respectate aşa cum sînt respectate 
interesele burgheziei ; iar dacă se pretinde că donaţiile făcute 
burgheziei wmăresc stimularea industriei, atunci cele făcute 
munoitorilor o vor realiza într-o măsură mult mai mare. Fără 
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un asemenea contraserviciu, nu înţeleg absolut deJoc cum ar 
putea o fracţiune social-democrată să voteze pentru aşa ceva. 

Dacă lansaţi în popor ideea unor asemenea revendicări, curînd 
alegătorii vor înceta pisălogeala pe tema ajut.oruJ.ui acordat de 

stat industriei sub forma donaţiilor făcute burgheziei. Toate 

acestea sînt lucruri care pot fi iniţiate de la o zi la alta şi 
realizate in decurs de un an şi care nu vor fi boicotate decît 
de burghezie şi de guvern. Sîni t.otuşi reglementări importante 

pentru vremurile noastre, care îi vor impresiona pe muncitori 

mai mult decît subsidiile pentru vapoare, taxele vamale pro

iecţioniste etc. Francezii revendică în esenţă, acelaşi lucru. 
Există aici şi un alt aspect care a devenit evident de abia 

acum : este foarte posibil ca rezultatul votului să fie decis de 
social�democraţi. Ne vom face de rîs în faţa întregii lumi dacă 
burghezia va primi donaţia datorită voturilor voastre. Şi fără 

nici un contraserviciu ! Nu ştiu, pur şi simplu, ce le-aş putea 

spune atunci francezilor şi celor de aici. Ce triumf va fi pentru 
anarhişti, care ar exulta : admiraţi-i, sînt cei mai autentici 

fillis tini ! 
Despre celelalte - altă dată. Pentru mine este important 

ca, în problema res?f>C'tivă, să
· 

nu pui nici un moment la în

doială punctul meu de vedere. Sper că schimbarea survenită 

în activitatea ta va avea efect pozitiv în primul rînd asupra 

sănătăţii tale. Te felicit din inimă pe tine şi familia ta cu pri

lejul Anului Nou. 

Al tău, 
F. E. 

Că banii nu ajung, e limpede ca lumina zilei. I-am mai 
spus lui Singer că cei care votează pentru, trebuie, spre a fi 

consecvenţi, să voteze şi pentru coloniî. In privinţa banilor, 

vezi scrisoarea pe care i-am trimis-o lui Liebknecht. 

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

Originalul ln limba germană 

Tradus din limba germană 
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1 3 8 

Engels către Pasquale Martignetti 2G l 

la Benevento 

Londra, 30 decembrie 1884 
Mult stlmate domn, 
Spre regretul meu, încă n-am răspuns la amabila dwn

neavoastră scrisoare din 1 8  noiembrie. Vă rog să mă scuzaţi : 
sint extrem de ocupat. 

„Războiul ţărănesc" este o lucrare de mici proporţii care 
prezintă interes numai pentru Germania. 1n plus, trebuie să 
pregătesc o nouă ediţie 153, dar nu voi putea să mă apuc de 
lucru decît prin februarie sau martie - cartea va apărea pro
babil prin iulie (cunosc posibilităţile tipografiilor noastre de 
partid). In fine, tema ei n-are nimic comun cu tema „Ori
ginii" etc. 313) 

De aceea, cred că ar fi mai bine ca aceasta din urmă să 
fie publicată separat, iar în ce priveşte modalitatea publicării, 
mă bizui întru totul pe dumneavoastră. 

Deîndată ce „Războiul ţărănesc" va apărea, va fi o onoare 
pentiu mine să vă expediez un exemplar. Atunci veţi putea 
aprecia dacă merită osteneala de a fi tradus - luciu de care 
mă îndoiesc. 

Cu toată stima, rămîn 

Publicat pentru prima oară 
în : „La corrispondenza di Marx 
e Engels con italiani". 
1848-1895, Milano 1 964 

1 3 9 

al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba italianâ 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 
Londra, 31 decembrie 1884 

Dragă So!'ge, 
Sper că acum te simţi mai bine ; de altfel, şi eu ; nu sînt 

pe deplin restabi�it dar mă simt din ce în ce mai bine. 

m) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii  private 5i a sta
tului". - Nota red. 



Scrisori din 1884 243 

„ Capitalul ", cartea a II-a (cfrca 600 pagini de tipar) va fi 
tipărit în ianuarie. 1n circa zece zile voi tennina redactarea 
şi-mi va rămîne să revăd materialul pe curat. A fost mult de 
lucru - existau 2 variante ale întregii lucrări şi 6 variante 
ale diferitelor părţi ! 

După ce voi fi rezolvat alte cîteva lucrări urgente, mă voi 
apuca de cartea a III-a ; sînt două variante şi un caiet de 
ecuaţii 1os, în total vreo 600-700 de pagini. 

1n fine, cartea a IV-a, „Teorii asupra plusvalorii", ma
nuscrisul iniţial din 1859-1861 126. Deocamdată, nu ştiu ce re
prezintă ; mă voi putea apuca de ea abia după ce toate cele
lalte vor fi gata. Sînt aproape 1 OOO de pagini in quarto scrise 
foarte înghesuit. 

„Războiul ţărănesc" îl refac total 153. Va fi punctul cen
tral al întregii istorii germane. E mult de lucru, dar materialul 
este în cea mai mare parte pregătit. 

Traducerea „Capitalului" în engleză avansează încet : e 
gata mai mult de jumătate. Soţul lui Tussy, Aveling, dă şi el 
o mînă de ajutor, dar el nu lucrează atît de temeinic ca Sam 
Moore, care face esenţialul. 

Vara aceasta, lui Schorlemmer i s-a făcut percheziţie la 
Darmstadt, pe motiv că a difuzat ziarul „Sozfial]demo
ckrat] ". Vîlva pe care acest fapt o făcut-o în rîndul filistinilor 
ne-a adus vreo 500 de voturi. 

Sîmbătă aici s-a dizolvat Democratic Fed.eration 229. Aven
turierul de Hyndman, care era stăpînul ei absolut, a trebuit 
să dea socoteală pentru faptul că îi instigase pe membrii fe
deraţiei unul împotriva altuia, că tăinuise corespondenţa adre
sată consiliului şi crease în provincie bogus branches 314) pentru 
a asigura prezenţa la conferinţe şi congrese a partizanilor lui. 
A primit un vot de neîncredere, dar cei mai mulţi s-au retras 
din organizaţie în special din cauză că nu era decît o escroche
rie. într-adevăr, n-au nici măcar 400 de membri cotizanţi, iar 
cititorii lor sînt nişte burighezi sentimentali. Acum ei (Morris, 
Bax, Aveling etc.) vor să fondeze o nouă organizaţie şi să-i 
lase lui Hyndman şi compania (Fitzgerald, Champion, Bu
rrows etc.) „Justice" şi „To-Day", iar ei, dîndu-şi seama, în 
cele din urmă, că nu au suficiente forţe, să editeze o mică 
publicaţie lunară 315) . Deoarece din federaţie s-au retras şi ca
pitaliştii care o finanţau (ei au înţeles cel mai bine cum îi ex-

314) - secţii fictive. - Nota trad. a1s) „Commonweal". - Nota red. 
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ploata H[yndman]), acesta va trebui să-şi finanţeze sin
gur publicaţiile, care nu-şi acoperă cheltuielile, sau să vîndă 
întregul partid, în măsura în care acesta îl va urma (lucru care 
se va vedea în 8 zile) cedui care va or.feri mai mult. Şi avînd 
în vedere aspiraţia lui ca la următoarele alegeri să intre în 
parlament, trebuie să se grăbească. 

Deputaţii germani au tot felul de prejudecăţi mic-bur
gheze, aşa, de pildă, „în interesul industriei" majoritatea vrea 
să voteze pentru subvenţionarea companiilor de navigaţie 258. 
Pe tema asta trebuie să port o vastă corespondenţă. Din feri
cire, este acolo Bebel, care sesizează întotdeauna just esen
ţialul şi de aceea sper că nu ne vom face de ruşine. De cînd 
port corespondenţa „oficială" cu Bebel în loc de Liebkn[echt] 
totul merge strună şi în plus părerea mea ajunge intactă la 
oameni. Bebel este un om minunat, sper că sănătatea lui şu
bredă nu va avea de suferit. 

Acum la mulţi ani şi multă sănătate. Salutări lui 
Adolph 316). 

Al tău, 
F. E. 

Îţi mulţwnesc pentru „Volkszeitung" 317) cu bărbatul cel 
înţelept şi îndoielile lui în ce priveşte desfiinţarea statului. 
Dacă m-aş apuca să răspund la toate îndoielile de acest gen, 
ar trebui pur şi simplu să nu mai fac nimic altceva. Apropo. 
„ Volkszeitung" nu-mi mai trimite săptămînalul. Aşa că, dacă 
e ceva interesant, am să-ţi fiu îndatorat dacă mi-.1. vei trimite. 

Publicat pentru prima oară 
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 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

au) Adolph Sorge junior. - Nota red. 
317) "New Yorker Volkszeitung". - Nota red. 
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1 4 0  

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 1 ianuarie 1885 

Draga mea Laura, 
Îţi scriu în grabă cîieva rînduri. Moore şi Jollymeier au 

plecat la Tussy şi am profitat de ocazie ca să răspund la o 
serie de scrisori de afaceri - pînă la 5,30 mai am cîteva 
minute. 

Am plătit pentru voi abonamentul la „Justice" pînă la 
31 decembrie, dar neavînd chitanţa necesară, n-am putut să 
fac mare lucru - în plus, la fiecare scrisoare a mea redacţia 
răspundea C'U rugămintea de a-i trimite un articol, aşa că nu 
am mai putut scrie acolo nici măcar în chestiuni de afaceri. 
Edward spune că plăteşte la „Modern Press", drept care astăzi 
am expediat banii pentru abonamente pe 6 luni la „Justice" 
şi „To-Day" pentru voi şi pentru mine şi sper că le veţi primi. 
Veţi primi şi numerele vechi în măsura în care le vom putea 
procura, deşi nu conţin prea multe lucruri care v-ar putea in
teresa. Apropierea de posibilişti este de dată recentă şi în nici 
un caz nu 'S-a scris despre ea, în afară de ultimul număr, în 
care s-a publicat o scrisoare a lui Adolphe Smith 262. Este însă 
cert că ea se va accentua. 

Ieri seară am fost �a Pumps ; se simte excelent, îşi asumă 
prea multe treburi ; copilul este sănătos. 

Păcat că izbucnirea crizei din Social Democratic Federa
tion 1) n-a putut fi puţin amina tă ; Hyndman ar fi fost în şi 
mai mare dificultate, iar aspectul personal ar fi fost trecut 
şi mai mult pe plan secundar. Dar aşa ceva nu a fost posibil . 
După cum mi-a spus Morris, motivul pentru care majoritatea 
în loc să exploateze victoria s-a retras şi fondează o nouă or
ganizaţie a fost acela că vechea organizaţie n-avea nici o va
loare . Secţiile londoneze numără în total vreo 300 de oam�. 

1) Vezi volumul de faţă, p. 242-244. - Nota red. 
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iar majoritatea speră să-i cîştige ; în ce priveşte provincia, 
însă, totul nu este decît escrocherie si plăsmuire . 

O să vedem ce o să iasă din astei . Un lucru trebuie spus 
în orice caz spre onoarea lor : trei oameni mai inapţi pentru 
o organiz>aţie politică decît Aveling, Bax şi Morris nu găseşti 
în toată Anglia .  Dar ei sînt sinceri. 

Vouă şi sărmanilor micuţi de la Argenteuil 2), eu şi Nim 
vă urăm şi cu acest prilej un An Nou fericit. 

1 4 1  

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Zlirich 

Londra, 1 ianuarie 1885 

Stimate domnule Schlliter, 
Am primit amabila dumneavoastră scrisoare din data de 

10 precum şi manuscrisul doamnei Kelley-Wischnewetzky 263, 
căreia i-am confirmat primirea şi i-am scris că săptămîna 
viitoare sper să pot trece la redactare. 

N-am reuşit încă să smulg din mîinile lui Wigand „Si
tuaţia clasei muncitoare".  Acum vreo zece ani, avocatul Frey
tag afirma că vechiul contract, în care exista o clauză privind 
o a doua ediţie, mai este valabil 24 . De atunci am încercat de 
multe ori să aflu de la Freytag care este poziţia mea faţă de 
W[igand] din punctul de vedere al dreptului saxon, dar n-am 
primit niciodată un răspuns. Pînă nu clarific acest aspect nu 
ştiu ce să fac. I-am comunicat asta şi lui Dietz, dar nici el 
nu mi-.a răspuns ; spunea el ceva despre o nouă ediţie, dar 
nimic precis . 

O nouă ediţie nu va fi însă posibilă fără diverse note ale 
mele, ceea ce presupune strîngerea de noi date, iar în unele 
-cazuri, restudierea problemei, ceea ce în momentul de faţă nu 
pot face căci sînt extrem de ocupat. Pe la mijlocul anului 

Z) Jean, Edgar, Marcel şi Jenny Longuet. - Nota red. 
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m-aş putec;i gîndi la aşa ceva. Cred, deci, că cel mai bine ar fi 
să aşteptăm pînă atunci. 

Ede mi-a spus că „Anti-Di.ihring" ar trebui reeditat. Am 
meditat îndelung şi am decis să-l public fără modificări. Este 
o datorie a mea faţă de adversar şi voi scrie doar o prefaţă 3) 
nouă iar la unele capitole nişte anexe care ar putea fi plasate 
la sfîrşitul cărţii .  Apoi un nou cuvînt înainte. Pentru asta voi 
găsi timp. Aşa că dacă vreţi să daţi de lucru tipografiei, v-aş 
propune să începeţi cu asta. 1n plus nu e o lucrare urgentă, 
aşa că poate fi tipărită în tihnă. 

Cred că în ianuarie voi putea ienmina cartea a II-a a „Ca
pitalului" lui Marx şi voi trece imediat la pregătirea noii ediţii 
a „Războiului ţărănesc" 153. Asta o să-mi ia şase săptămîni 
bune. Dar trebuie, pentru ca apoi să pot trece la cartea a III-a 
a „Capitalului" de care mă voi ocupa în timpul zilei, iar în 
serile cînd voi fi liber voi lucra la „Situaţia clasei muncitoare" 
- numai să nu intervină revizuirea diverselor traduceri, citi
rea corecturilor etc. 

Discutaţi voi, vă rog, problema aceasta, acoilo, şi comuni
caţi-mi ce aţi hotărît. Voi face tot ce e posibil ca să vă aj ut. 

Calde salutări şi un An Nou fericit întregii colonii. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx <;>i F. Engels. Opere, 
voi. XXVII,  ed rusă, 1935 

142 

Al vostru, 
F. Engels 

Originalul în limba german;;i 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Viena 
Londra, 13 ianuarie 188j 

Dragă Kautsky, 
Sper ca scrisoarea mea să te mai găsească la Viena. 
Abia acum cîteva zile am primit primul număr din „Neue 

Zeit". Ai putea să-mi mai procuri vreo 2-3 exemplare ? I-am 
promis lui Rud. Meyer critica mea la adresa lui Rodbertus 4), 

3) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 20, Bucureşti, Editura 
politică, 1964, p. 10-16. - Nota red. 

4) F. Engels. „Prefaţă la prima ediţie germană a lucrării lui 
K. Marx .-Mizeria filozofiei»", - Nota red. 
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dar nu pot să-i dau lui un singur exemplar şi să nu dau, în 
acelaşi timp, cîte unul doamnei Lafargue şi lui Tussy, iar bietul 
social-<!Onfuzionist conservator arde de nerăbdare. 

Te-aş ruga să-mt trimiţi cî teva exemp1are din „Mizeria 
filozofiei", tot pentru ele. S-a "anunţat că a „văzut lumina 
tiparului". 

Gross pare un dobitoc, dar este cumsecade. Nu pot aduce 
nici o obiecţie biografiei, dar dacă tu vrei să te ocupi de con
fuzia lui teoretică, nu te invidiez pentru munca ce te 
aşteaptă 264. . 

Transmite-i lui Frankel un salut cordial. Ai să-mi spui tu 
cu ce anume se ocupă el. 

Felicitarea de Anul Nou din partea lui şi a celorlalţi mi-a 
făcut mao·e plăcere. 

Despre roate celelalte vom vorbi cînd ai să vii ! 

Al tău, 
F. E. 

Stilul de redactare al lui O 5) nu l-ai suporta nici două săp
tămîni. Ar fi mai bine să vii aici ca să nu mai ai încă un ina
mic personal în fracţiune 265. 
Publicat pentru prima oară 
în : �Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI). 1932 

143 

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

EngeJs către Hermann Schhiter 

la Hottingen-Zlirich 

Londra, 13 ianuarie 1885 
Stimate domnule Schlliter, 
Începeţi să tipăriţi „Anti-Dlihring" oricîru:l. vă convine. Re

plica acestui individ 6) n-am citit-o şi nici n-o voi citi 266. Să 
răspundă nu poate, iar de trăncănit n-are <lecit să trăncă
nească. 

De mai mllilţi ani caut zadarnic „Neue Rheinische Zeit-
ung " 7) - am numai numerele 3, 5, şi 6 ; 1 ,  2 şi 4 lipsesc 267. 

5) Louis Viereck. - Nota red. 
1) Eugen Karl Diihring. - Nota red. 
7) "Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue". -

Nota red. 
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Acolo nu prea sînt articole care ar putea Ii republicate ; nu
merele 1-4 cuprind istoria revoluţiei franceze din 1848 pînă 
în 50 8) scrisă de Marx (reluată şi în „18  Brumaire"), precum 
şi relatarea mea despre evenimentele din mai 49 9) din Re
nania şi Baden-Palatinat. Apoi „Războiul ţărănesc" (5 şi 6) 
şi mici articole critice 10), precum şi cronica evenimentelor 11). 
Despre dreptul la muncă există ceva foarte succint numai în 
numărul unu 268 ; Marx nu scria de dragul de a scrie. 

Este foarte bine să-l întrebaţi, în nwnele dvs„ pe Wigand 
în legătură cu o nouă ediţie a „Situaţiei etc." 24, dar asta nu 
ne va ajuta prea mult. Eu trebuie să ştiu care este poziţia mea 
juridică faţă de el şi mă voi adresa din nou lui Freytag în acest 
.sens. Nota bene, contez pe faptul că de îndată ce lucrurile se 
vor clarifica, dvs. vă veţi înţelege cu Dietz, deoarece el are, 
în fond, drepturi mai vechi de editare sau le-ar putea re
vendioa. 

Salutări lui Ede, 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

1 44 

Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann SchlUter 

la Hottingen-Zilrich 

Londra, 17 ianuarie 188) 

Stimate domnule Schlliter, . 
În legătură cu „Anti-Dilhring" adaug : 1) după vrr'1 :i 

prefaţă urmează prefaţa la ediţia a II-a, dar acum nu pot s-0 
fac ; de aceea, începeţi, ca de obicei, cu textul propriu-zis <;>i 

8) K. Marx. „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850". - Nota rel. 
9) F. Engels. „Campania germană pentru constituţia imperiului". 

- Nota red. 10) Recenzii (Vezi K. Marx �i F. Engels. Opere, vol. 7, Editura poli
tică, Bucureş.ti.i, 1 960, p. 212-228 şi p . 274-314. - Nota red. 

11) K. Marx şi F. Engels. „Prima cronică internaţională", "A doua 
cronică internaţională", "A treia cronică internaţională". - Nota red. 
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tipăriţi ulterior prefaţa şi coperta. 2) Cit priveşte adăugirile, 
ele vor fi sub formă de anexă 12) . 

De la Bonn mi se comunică că ,,Originea familiei etc." nu 
se găseşte în librării, librarii spun că editorul din Elveţia le-a 
comunicat că lucrarea ar fi interzi-6ă, iar pe mine d iferiţi 
prieteni mă asaltează întrebîndu-mă unde o pot găsi . Cum, 
după cîte ştiu, nu există o interdicţie oficială, o interdicţie 
secretă ar fi un nonsens, iar ipoteza că de la Zi.irich s-ar fi 
răspîndit zvonul despre o interdicţie este un nonsens şi mai 
mare, pentru mine chestiunea rămîne un mister. Poate că gu
vernul, nedorind să se facă de rîs printr-o interdicţie oficială, 
le-a şoptit comisionarilor de la Leipzig ai lui Schabelitz să răs
pîndească acest zvon pentru a împiedeca difuzarea cărţii ? Vă 
rog să incercaţi să aflaţi ce se întîmplă şi comunicaţi-mi şi mie ; 
la rîndul meu am să încerc să aflu dacă nu cumva o asemenea 
tactică se practică şi în alte părţi. 

Ce face Ede ? N-am nici o veste de la el. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. ru<>ă, 1935 

1 45 

Al dv. devotat, 
F. E.  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 2G9 

la Berlin 

Londra, 19 ianuarie 1885 

Dragă Bebel, 
Sper că ai primit ultima mea scrisoare recomandată (din 

30  sau 31 dec. 13) în care mă refeream la subvenţionarea com
paniilor de navigaţie 258. Astăzi am să te d eranjez cu o rugă
minte. Domnul Franz Mehring îmi scrie 0 doua oară, cerin
du-mi material pentru o biografie etc. a lui Marx şi, între 
altele, are tupeul să-mi ceară să-i trimit la Berlin, „cu titlu 

1�) Vezi. K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 20, Editura politică, Bucu
reşti, 1964, p. 645-662.- Nota red. 

t3) Vezi volumul de faţă. p. 238-2-11.  - Nota red. 
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de împrumut", exemplarele unicale ale lucrărilor noastre, pe 
care nu şi le poate procura acolo ! N-am să-i răspund, ci am 
să-i comunic părerea mea prin Hirsch. Dar ca să pot găsi to
nul potrivit aş vrea să am date mai precise despre trecutul şi 
prezentfil lui şi despre atitudinea lui faţă de partid. Ştiu 
numai în geneiial că înainte de 1 878 el nu era bine văzut la 
„Volksst[aat]" şi la „Vorwărts", căci părăsise partidul şi cola
bora la reptile. Din puţinele lui scrieri care mi-au căzut în 
mînă am constatat că, în activitatea sa literară, el a exploatat 
cît a putut faptul că cunoştea destul de bine mişcarea, pentru 
a furniza filistinului, mari cantităţi de „adevăr şi poezie" 14) 
despre aceasta şi a se da drept o autoritate în materie. Pentru 
mine ar fi foarte util să ştiu dacă a făcut vreo ticăloşie prin 
care să se remarce în clica literaţilor. 

Şi încă ceva. Mi se cere insistent o nouă ediţie a „Situa
ţiei clasei muncitoare". Nu pot să fac însă absolut nimic pînă 
cirul nu ştiu care este poziţia mea juridică faţă de Wigand, 
vechiul editor 24. L-am rugat de n ori pe Liebknecht să-l con
sulte pe Freytag în această privinţă ; ca îmotdeauna, el mi-a 
promis, dar n-a făcut nimic ; iar cel care se mira că încă nu 
s-a rezolvat nu era altul, fireşte, decît Liebk[necht]. Deoarece 
ar fi un nonsens să mă mai adresez lui spre a rezolva aceste 
probleme urgente, sînt nevoit să te deranjez din nou pe tine 
şi să te rog să le clarifici cu Freytag sau cu alt avocat din 
Saxonia. De îndată ce voi avea un răspuns, voi putea şi voi 
începe să acţionez. 

In ceea ce priveşte situaţia industrială a Germaniei, mă 
bucură imensul progres realizat din 1866 şi în special din 
1871 .  Dar nu se poate renunţa la comparaţia cu alte ţări. In 
producţia de articole destina te consumului de masă deţinea 
supremaţia Anglia, în cea de articole de lux rafinat ş1 ar;;i
cole de mode - Franţa, iar din acest punct de vedere situaţia 
nu s-a schimbat prea mult. E drept că la producţia de fier 
Germania este la nivelul Americii şi nu este întrecută decît 
de Anglia, dar este încă departe de nivelul producţiei de mqsă 
englezeşti căreia nu-i poate face concurenţă decît vînzînd în 
pierdere. Industria bumbacului din Germania produce pen
tru piaţa mondială numai articole minore. Imensele cantităţi 
de fire şi ţesături (materi al pentru cămăşi şi alte articole des
tinate consumului de masă) pentru piaţa indiană şi cea chineză 

H) Parafrazare a titlului lucrării autobiografice a lui Goethe, 
.,,Poezie şi adevăr�. - Nota red. 
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continuă să fie monopolul Angliei, căreia şi aici nu Germania 
îi face concurenţă, ci America. Şi la mărfurile din lînă Anglia 
continuă să domine pe piaţa mondială, lucru valabil şi pentru 
mărfurile din in (Irlanda). Centrul producţiei obiectelor din 
metal pentru uz casnic este în continuare la Birmingham, cel 
al producţiei de diferite cuţite - la Sheffield, iar concurenţa 
cea mai mare este şi aici din partea Americii, nu a Germaniei. 
La construcţiile de maşini (în afară de locomotive) pe primul 
loc sînt Anglia şi America. 

In ceea ce priveşte articolele de mode, Franţa a pierdut 
mult teren. Cererea pentru astfel de articole a crescut consi
derabil în Anglia şi, desigur, �i în Germania. Dar ambele, în 
special Germania, furnizează în principal al'lticole de calitatea 
a doua, a treia şi a patra continuînd să depindă în mare mă
sură de moda pariziană. Intrucît cumpărăt.orii sînt aproape ex
clusiv parveniţii, este evident că un rol important j oacă arti
colele de calitatea a doua şi a treia care pot fi VÎndute acest.or 
bădărani drept articole de calitatea întîia. 

Cert este că grosul exporturilor germane îl formează o 
mulţime de produse care, în sine, nu prezintă cine ştie ce im
portanţă şi, în plus, confecţionarea lor - atunci c'ind e vorba 
de modă se bazează în cea mai mare parte pe faptul că se 
fură modele pariziene. Este, de pildă, cazul palt.oanelor de 
damă confecţionate la Berlin, lucru roounoscut şi de „Koln
[ische] Zeitunig". Pentru aceste confecţii se utilizează in cea 
mai mare parte stofe din import. 

Cred că situaţia de pe piaţa mondială poate fi apreciată 
mai corect de aici, din Anglia, decît din Gerrrnania ; în plus, 
am urmărit cu regularitate rapoartele comerciale germane şi, 
prin urmare, pot vedea ambele aspecte. Aş vrea, dacă aş avea 
timp, să tratez, din acest punct de vedere, problema taxelor 
vamale protecţioniste în Germania. Aceste itaxe reprezintă o 
culme a prostiei. Industria germană s-a dezvoltat şi a început 
să producă pentru export graţie libertăţii comerţului - o 
libertate de care nu s-a bucurat nici o altă ţară industrială, 
cu excepţia Angliei - iar acum, cînd ea poate exporta, i se 
impun taxe protecţioniste ! Faptul că exportatorii cer taxe 
protecţioniste este caracteristic pentru Ge:rmania : avem ne
voie de ele, spun ei, pentru a putea vinde în străinătate cu 
pierderi şi totW?i, la sfîrşitul anulu4 să cîştigăm ! Ceea ce dă
ruim străinătăţii, .trebuie să ne fie compensat de piaţa internă, 
ceea ce înseamnă că noi dăruim străinătăţii plusvaloarea şi ob
ţinem profitul prin retinerile din salarii. 
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N. B. Onorabilul Mehring este autorul „articolelor de fond" 
din Demokrat[ische] Blătter, el mi le trimite spre a-şi ilustra 
opiniile ! 

146 

Al tău, 
F. E. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 210 

la Paris 

(Fragment) 

[Londra, în jurul lui 
25 ianuarie 1885] 

Ştii că guvernul rus se străduieşte de mai mulţi ani să 
determine Anglia şi Franţa - dar în special Anglia - să-i 
extrădeze pe eroicii nihilişti. Dacă aceste două ţări ar accepta 
acest lucru, restul Europei ar fi nevoit să le urmeze exem
plul. Atunci s-ar putea chiar spera ca şi America să fie atrasă 
în această mişcare. 

Şi iată că „Pall Mall Gazette" din 15  ianuarie a publicat 
un articol al doamnei Novikova - devotată cu trup şi suflet 
ţarismului - în care se apela din nou la Anglia să nu mai 
acorde azil lui Hartman, Stepneak şi tuturor celor care „orga
nizează asasinate în Rusia" 15) . Englezii - se arată în articol -
sîn t  expuşi acum aceloraşi atentate cu explozibil ; azilul pe 
care îl acordă ei atentatorilor ruşi îl oferă America atentatori
lor irlandezi. Anglia cere Americii exact acelaşi lucru pe care 
Rusia îl cere Angliei. 

Aşa că e destul de clar. Mai mult. In dimineaţa zilei de 
24 ianuarie toate ziarele au publicat textul convenţiei diplo
matice de extrădaiie a emigranţilor politici, încheiate întiie Pe
tersburg şi Berlin şi care urmează să se aplice în Germania şi 
apoi în întreaga Europă 211 . 

Tot în ziua de 24 ianuarie, după-amiază, Londra a fost 
zguduită de o triplă explozie : împotriva puterii legislative 

t5) O. Novikova. „ The Russification of England". - Nota red. 
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- în Camera comunelor, împotriva puterii judecătoreşti - la 
Westminster Hall şi împotriva puterii executive - la Tower. 
De data aceasta nu mai este vorba doar de aruncarea în aer 
a unor tualete publice sau de intimidarea pasagerilor din me
trou 183• A fost un atac concentrat îndreptat împotriva celor 
trei mari puteri ale statului, simbolizate de clădirile în care 
ele jşi au sediul. 

A fost aceasta oare o acţiune a cîtorva fenieni exasperaţi ? 
Sau mai degrabă este marea lovitură de care are nevoie ţaris
mul pentru a constrînge Anglia să adere la alianţa ei antire
voluţionară ? Dacă dinamita ar fi fost de provenienţă rusească 
şi s-ar fi aflat în mîinile agenţilor ruşi ar fi putut ea - mă 
întreb - să explodeze la un moment mai potrivit pentru a-l 
arun<'a pe John Bull înspăimîntat şi pocăit la picioarele lui 
Alexandru al III-lea ? . . . 

Publicat pentru prima oară 
în : „Cri du Peuple" nr. 461, 
din 31 ianuarie 1885 
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Originalul în limba franceză 
Tradus din limba .f!ermană 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, 4 februarie 1 88:> 

Dear Madam, 
Sper că aţi primit scrisoarea pe care v-am trimis-o în 

preajma Anului Nou. 
Vă expediez astăzi recomandat manuscrisul pe care mi 

l-aţi trimis şi regret doar că lucrări urgente m-au împiedecat 
să-l restitui mai repede 263. L-am parcurs cu atenţie şi am fă
cut cu creionul unele corecturi şi propuneri ca să vedeţi cum 
aş fi tradus eu. Veţi observa, probabil, că pe alocuri din cauza 
variantei propuse de mine fraza nu mai sună corect engle
zeşte ; în asemenea cazuri am lăsat să o formulaţi dumnea
voastră. 

In ceea ce priveşte termenii de specialitate, dacă veţi avea 
amabilitatea să-mi trimiteţi din cînd în cînd o listă a lor în 
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care să fie indicată pagina la care se găsesc, vă voi comunica 
cu plăcere echivalentul englezesc. 

In locul dvs. eu n-aş publica prefaţa germană (şi nici de
dicaţia engleză) 272. Acum ele nu mai prezintă interes. Prima 
parte a prefeţei se referă la o fază a dezvoltării intelectuale în 
Germania şi în alte ţări, care astăzi este aproape uitată, iar 
cea de-a doua parte este, în zilele noastre, inutilă .  

în ceea ce priveşte traducerea altor lucrări ale mele, veţi 
înţelege, desigur, că acwn nu pot să-mi asum angajamente 
concrete. Aici sînt oameni care ar voi şi ei să traducă unele 
dintre ele şi eu le-am dat consimţămîntul cu condiţia ca ei să 
găsească un editor şi să se apuce realmente de lucru. 

Prefaţa engleză am s-o scriu cînd lucrcarea va fi ceva 
mai avansată. 

Deocamdată rămîn 

Publicat pentru prima oară 
in : „Briefe und Ausziige aus 
Briefen von Joh. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u.A. an F. A. Sorge 
und Andere". Stuttgaiit, 1906 

1 4 8  

Al dvs. foarte devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Londra, 4 februarie 188�1 
Dragă Liebknecht, 
Prin urmare, mi l-ai trimis totuşi pe acest scriitoraş, sper 

că este ultimul din specia asta. Vezi şi tu, desigur, cum abu
zează de tine neruşinaţii ăştia. Omul este absolut incorigibil, 
ca şi prietenul său Quarck - amîndoi sînt nişt.e Quark 16) -

iar dacă ei vor trece pe la voi şi voi îi veţi primi, am să fiu 
mai rezervat. Oare n-ai să te convingi niciodată că această 
adunătură semidoctă nu poate decît să denatureze şi să strice 
partidul ? Tu susţineai că nici Viereck n-o să ajungă vreodată 
în Reichstag ! Elementul mic-burghez este tot mai evident în 

11) Joc de cuvinte : Quarck - nume de familie şi „Quark", „se
cătură". - Nota red. 
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partid. Numele lui Marx este pe cît posibil trecut sub tăcere. 
Dacă lucrurile vor continua astfel, în partid se va produce o 
sciziune, de asta poţi fi sigur. Tu pretinzi că domnii filistini 
sînt trataţi cu brutalitate. Dar există momente cînd un ase
menea tratament este necesar, căci altfel ei devin prea aro
ganţi. Oare îi este sortit capitolului despre socialismul german 
sau „adevăratul" socialism 17) să redevină actual după 40 
d e  ani ? 

In general mă simt bin�, dar am al naibii de multă treabă 
şi nu pot să scriu scrisori lungi. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

1 4 9  

A l  tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 
la New York 

Dear Madam , 

122 Regent's Park Road, N. W. ' 
Londra, 10 febr. 1883 

Vă restitui scrisoarea d-lui Putnam. Fireşte, ar fi un 
mare succes dacă am putea să publicăm cartea 18) în această 
editură, dar mă tem că dl. Putnam îşi va m enţine obiecţiile, 
care, trebuie ::;ă recunosc, sînt pe deplin justificate din punctul 
de vedere al unui editor. Poate că pregătirea în prezent a unei 
noi ediţii germane a lucrării mele îl va pune în mişcare. Prie
tenii mei din Germania spun că ei au n evoie de carte mai 
ales acum, deoarece ea tratează despre o situaţie care se repetă 
aproape identic în w-omentul de faţă în Germania ; iar î ntrucit 
dezvoltarea industriei, folosirea forţei aburului şi a maşinilor 
şi efectul lor social - apariţia unui proletariat în America 
rorespund în mare măsură situaţiei din Anglia din 1844 (deşi 
în următorii 15-20 de ani energicul dvs. popor va întrece 

17) Cf. K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist„. -
Nota red. (Vezi K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comu
nist" Editura politică, Bucureşti, 1969, ed. a IX-a, p. 62-64. - Nota 
trad.) 

18) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota red. 
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cu siguranţă Lumea Veche), comparaţia dintre Anglia indus
trială din 1 844 şi America industrială din 1885  poate să pre
zinte si ea interes. 

Fireşte că în noua prefaţă la traducerea engleză 19) voi 
prezenta, atît cît îmi va permite spaţiul, schimbările care au 
survenit în situaţia clasei muncitoare britanice, îmbunătăţirea 
c;ituaţiei unei minorităţi mai mult sau mai puţin privilegiate, 
mizeria, certamente aceeaşi, a marii mase şi, în special, faptul 
că există pericolul ca situaţia să se înrăutăţească în urma d is
pariţiei monopolului industrial al Angliei, datoratei concurenţei 
tot mai mari pe piaţa mondială din partea Europei continen
tale şi în special a Americii. 

Mrs. F. K. Wischnewetzky 

Publicat pentru prima oara rn : 
Briefe und Au5zlige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge and Andere", 
Stuttgart, 1906 

1 5 0  

A l  dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

Londra, 1 1  februarie 1885 

Stimate domn, 
Vă voi trimite cu plăcere corecturile la volumul II, „ mus 

bande" (sub banderolă) sau în plic închis, ca scrisoare 273, de 
îndată ce îmi veţi comunica adresa. Fapt este că dacă se pierde 
vreo coală ea nu va putea fi înlocuită pînă nu se va încheia 
tipărirea întregului volum . Sper că pînă la primirea răspunsului 
dvs. voi avea pentru dvs. două sau trei coli. 

Vă mulţumesc mult pentru oferta pe care mi-aţi făcut-o 
cu cîtva timp în urmă de a-mi pune la dispoziţie scrisorile pe 

19) F. Engels. „Anexă la ediţia americană a «Situaţiei clasei mun
citoare din Anglia .... ". - Nota red. 
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care vi le-a adresat dl. Williams 20) . In momentul de faţă ma
nuscris�le îmi răpesc tot timpul şi toată atenţia, dar, desigur, 
va veni momentul cind voi face uz de amabila dvs. ofertă. 

Aţi primit vreo veste de la prietenul nostru comun 21) după 
nenorocirea care s-a abătut asupra lui cu citva timp în 
urmă ? 2i4 

Pe viitor vă rog să-mi scrieţi la adresa de mai jos. 

Mrs. Rosher 
6, Richmond Villa, Messina A venue, 
West Hampstead, N. W.,  London 

Publicat pentru prima oară în : 
"Minuvşie godi'·, nr. 2, 1908 

1 5 1  

Al dv. devotat, 
F. Rosher 22) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

Londra, 12 februarie 188f> 

Dragul meu Lavrov, 
Mă grăbesc să răspund la întrebările puse 275. Datele des

pre „Neue Rheinische Zeitung, Revue", editată de K. Marx, 
Hamburg şi Londra 1 850, sînt absolut exacte. Au fost editate 
numerele 1-6. La Hamburg editor era Schuberth. Chiar d-ta 
m-ai rugat cu cîteva luni în urmă să te informez despre ar
ticole ale lui Marx apărute în această revistă 114, şi anume 
despre revoluţia din februarie şi evenimentele ulterioare. Mă 
aflu în posesia a numai 3 numere şi m�am străduit zadarnic 
să procur un set complet. Celelalte date indicate de Gross sînt 
şi ele co1-ecte, dacă îmi amintesc bine (exemplarul meu se află 

20) Pseudonimul conspirativ al lui Marx. - Nota red. 21) Gherman Aleksandrovici Lopatin. - Nota red. 22) Pseudonimul conspirativ al lui Engels în corespondenţa cu Da
niel5on ; Engels folosea numele unei nepoate, pe adresa căreia prime:i 
corespondenţa din Rusia. - Nota red. 
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la Tussy, aşa că nu pot verifica). Fireşte că eu n-am nici o 
legătură cu critica stupidă pe care a făcut-o el teoriei lui Marx. 
El mi-a fost recomandat de socialiştii vienezi ; mi-a pus dteva 
întrebări cu caraoţer biografic şi i-am comunicat faptele res
pective. 

In versiunea germană a „Mizeriei" eu am numai cîteva 
note explicative 81, ea cuprinde şi un articol scris de Marx 
în 1865 „Despre Proudhon" şi „Discurs asupra liberului 
schimb" din 1 847. 

Volumul II al „Capitalului este la tipar, ieri am corectat 
coala a 4-a. Restul manuscrisului îl voi expedia peste două 
săptămîni. Cel mai important va fi volumul III ; mă voi apuca 
de el deîndată ce volumul II va fi gata. Ediţia engleză 2�) 
merge încet ; ambii traducători 24) sînt prea ocupaţi cu alte 
lucrări aşa că nu prea au -spor. Sper ca ea să fie gata spre vară. 

Am auzit că rte dor ochii ; n-ar fi bine ca un timp să nu 
mai lucrezi ca să nu-ţi oboseşti prea mult ochii ? Cred că la 
vîrsta noastră este întot.deauna mai bine să se acţioneze de la 
primele semne ale bolii. Sper că în curînd îmi vei putea da 
veşti mai bune. 

In prefaţa la volumul al II-lea al „Capitalului" mă refer 
din nou la Rodbertus pentru a demonstra că reproşurile pe 
care le făcea el lui Marx au la bază o ignoranţă totală în do
meniul economiei politice clasice 276. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

1 52 

Al d-tale devoitat, 
F. Enge2s 

<l>e.nop <l>e.nophI'I 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 
Londra 14 februarie 1885 

Dragă Kautsky, 
Alaltăieri am uitat să-ţi amintesc că vă aşteptăm, ca de 

obicei, pe tine şi pe soţia ta, duminică (mîine, 15  februarie) 

23} a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
24} Samuel Moore şi Edward Aveling. - Nota red. 
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la noi la mac;ă, adică dacă nu aveţi ceva mai bun de făcut, şi, 
pe " ii tor, vă rog ca în fiecare duminică să-mi faceţi plăcerea 
să fiţi oaspeţii mei. 

Publicat pentru prima oară în : 
"Friedrich Engels' Briefwechsel 
mit Karl Kautsky", Viena. 1955 

1 5 3  

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Herman Schliiter 

la Hottingen-Zurich 
Londra, 22 februarie 1885 

Stimate domnule Schli.iter, 
Aştept cu nerăbdare corectura la „Anti-Duhring". � 

Cu Wigand lucrările stau astfel 24 : că nu se mai gaseşte 
nici un exemplar din „Situaţia" s-a constatat deja la Leipzi� 
în 1 875 sau 76, iar eu mă aflu în posesia originalului facturu 
cu menţiunea : „ultimele exemplare". Dar nu strică dacă acest. 
luC'ru va fi confirmat încă o dată de partea cealaltă. Am pri
mit, în sfîrşit, o consultaţie juridică din care am constatat că 
lucrurile nu sînt nici pe departe atît de simple cum ar părea 
la prima vedere. Acum cînd ştiu care este situaţia voi face 
cele neC'esare şi, imediat ce voi primi un răspuns pozitiv de 
la \V(igand], vă voi înrştiinţa. 

Pe Schabelitz îl cunosc încă dinainte de 1 848, cînd era a.ici, 
la Londra, în Asociaţia comunistă 118. Dacă îl vedeţi, vă rog 
să-i transmiteţi cele mai calde salutări din partea mea. Clari
fică1ile dvs .  în legătură cu pretinsa „imterdicţie" mi-au fost 
foaJ"te utile 277, ele sînt extrem de relevante pentru comerţul 
de carte german. Aici, e drept, nu se poate face nimic pînă 
nu se va găsi un comisionar destul de curajos. Dar masa publi
cului burghez nu cumipără cărţile noastre, iar un asemenea 
curaj nu prea este compensat. Atîta timp cît cărţile interzise 
erau numai radicale sau liberale şi chiar atîta timp cît -înainte 
de '48 - comunismul mai era un lucru ou care cochetau bw·
ghezii, lucrurile stăteau altfel. 
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Ultima parte a manuscrisului cărţii a II-a a „Capitalului" 
va fi expediată mîine, iar poimîine mă apuc de cartea a III-a. 
Pînă nu termin, nu pot să mă gîndesc la nimic. 

Transmilt:eţi-i, vă rog, lui Ede că am să-i scriu imediat ce 
voi avea un moment liber. 

Calde salutări de la 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

1 54 

Al dvs. ,  
F. Engels 

Originalul în Jimba germană 
Tradus din limba germana 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 8 martie 1835 

Draga mea Laura, 
In seara asta am de bine de rău cîteva minute libere, şi 

mă apuc să-ţi scriu în speranţa că nimeni n-o să treacă pe aici . 
In ultimul timp mi se fac tot mai des vizite searl'., uneori mai 
des chiar decît ar fi de dorit, mai ales atunci cînd ai mult de 
lucru. Iar eu trebuie să revăd părţile dictate din „Capitalul" 25) 
- atîta ti mp cît ele îmi mai sînt încă proaspete tn memorie 
şi am la îndemînă originalul, pentru a corecta greşelile. In 
plus, trebuie să redactez şi traducerile (săptămîna trecută o 
parte a traducerii în daneză a lucrării mele „Originea" 26) -

foarte corectă) şi să descifrez materiale ruseşti (Vera Znsulici 
mi-a trimis un material al lui Plehanov în care acesta polemi
zează cu Lavrov şi Tihomirov 27) şi ar dori să-mi cunoască 
păre-rea ; trebuie să spun că aceste materiale ruseşti sînt destul 
de interesante) şi altele de acest gen, astfel că, în afara mă
runţi şuriJor curente, de luni întregi n-am avut timp să citesc 
o carte. 

25) din volumul al Iii-lea. - Nota red. 
!8) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta

tului ". - Nota red. 
27) G. V. Plehanov. „Divergentele noastre". - Nota red. 



262 F. Engels 

Pe măsură ce lucrez, cartea a III-a a „Capitalului" ia pro
porţii şi am ajuns (după ce am renunţat la vreo 70 de pagini 
pe care le-am înlocuit mai mult sau mai puţin printr-un ma
nuscris ulterior) abia la pagina 230 din cele 525. Este aproape 
de neconceput cum un om care făcuse descoperiri colosale, o 
revoluţie ştii nţifică completă, a putut să ţină totul pentru 
sine timp de 2 0  de ani. Căci manuscrisul la care lucrez a fost 
scris fie înainte, fie concomitent cu primul volum, iar cea 
mai mare parte a lui exista încă în vechiul manuscris din 
1860-62 278. Fapt este că la început n-a putut face acest lucru 
din cauza complexităţii cărţii a II-a (pe care el a scris-o la urmă 
şi care este singura de care s-a mai ocupat şi după 1 870), căci 
el, fireşte, voia să publice cele trei volume în ordinea cuve
nită ; apoi, materialul rusesc şi american cules de el pentru 
teoria rentei funciare 34 trebuia să fie prelucrat şi indus în 
manuscrisul vechi, din care cauză, probabil, volumul acestuia 
s-ar fi dublat. 

Aici cele două grupări socialiste 279 acţionează încă para
lel, fără fricţiuni, dar probabil că vor ajunge la ceartă din 
cauza problemelor internaţionale. Ai văzut, poate, în nr. 9 din 
„Sozialdemokrat" o scrisoare a lui Varenholz, dictată de Hynd
man. Această destul de impertinentă revărsare de cuvinte ce
rea un răspuns, pe care noi l-am încropit şi care, dacă va fi 
posibil, va apărea în „Sozialdemokrat" de sîmbăta viito�re. 
De data aceasta, fireşte, AveHng a trebuit să spună lucrunlo: 
pe nume şi încă destul de vehement, ca să se pună capăt odata 
pentru totdeauna jocului lui Hyndman\ 280. 

Kautsky, pe care cred că l-ai mai văzut, se află aici cu 
tînăra sa soţie, o vieneză delicată şi drăguţă 28). Deocamdată, 
ei intenţionează să se stabilească aici şi să locuiască în Maitlland 
Park, puţin mai încolo de Crescernt. Aşa că există întotdeauna 
ceva <?are ne leagă de vechile locuri 29). 

Pumps şi Percy sînt ca de obicei. Duminica se adună 
aici o întreagă societate - toţi jucători de cărţi ; unii joacă 
whist, dacă se găsesc patru amatori, ceilalţi - „mariage" şi 
„nap", jocuri introduse de nobilul Percy. Firma lui a avut un 
proces pe care l-a pierdut ; dar nu era ceva serios, sper numai 
că acest lucru va tempera î ncrederea bietului Percy în legisla
ţia engleză. Micuţilor le me11ge în general foarte bine ; Lilly 

18) Louise Kautsky. - Nota red. 19) In Maitland Park Road a locuit, din 1864 şi pînă Ja sfirşitul 
vieţii lui, Marx. - Nota red. 
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este foai'te drăguţă şi veselă. Ea ai-e o ureche foarte fină şi 
o memorie extraordinară pentru jurons 30) şi poţi fi sigură că 
găseşte destule ocazii să le prindă din �bor. 

Sîmbătă, Nim şi Tussy, împreună cu Pumps se duc la 
Highgate 31) .  Eu nu pot să le însoţesc, deoarece mobilitatea mea 
este încă foarLe relativă si tocmai mi s....a recomandat să stau 
liniştit. ln orice caz, am �ă continui să lucrez la carte 32), care 
va fi un monument al lui, făurit de el însuşi şi mai grandios 
decît orice monument i-ar fi putut înălţa Maurului alţi oameni. 
Sîmbătă se împlinesc deja doi ani ! Şi îţi spun sincer că lu
crînd la cartea lui am impresia că stau de vorbă cu el ca şi 
cum ar mai trăi. 

Cartea a doua merge bine, 1 3  coli au fost corectate. Spu
ne-i, te rog, lui Paul să-mi trimită imediat adresa la care îi 
scrie lui Danielscm. Am primit de la el o scrisoare şi vreau să-i 
trimit corecturile 273, dar nu ştiu adresa exactă care, în afară 
de asta, nu este exclus să se fi schimbat 

Ce se mai aude cu afacerea Montceau--Brenin-Thevenin 281 ? 
„Cri du peuiple" şi-a spus ultimul cuvînt ? 

Amities a Paul 33). 

Salutări de la Nim. 
Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I., Paris, 1956 

1 55 

Cu drag, al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Traduc; din limba engleză 

Engeb către Richard Stegemann 

la Tubingen 

(Ciornă) 
Londra, 26 martie 83 

Mult stimate d omn, 
Mă îndoiesc că voi fi în stare să răspund cererii 282. Dar 

din ansamblul activităţii nu numai literare, ci şi politice a lui 

30) - înjurături. - Nota trad. 
31) cimitir din Londra unde ec;te înmormîntat Marx. - Nota red. 
s2) „Capitalul". - Nota red. 
33) - Salutări lui Paul - Nota trad. 
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Marx aţi putea, totuşi, să vă faceţi o imagine destul de clară 
despre Marx ca om ; este d rept că această activitate e cunos
cută acum lumii întregi, dar nu şi lumii germane, deoarece 
materialele respective au apărut, în marea lor majoritate, în 
străinătate. Pe de altă parte, prezentarea făcută de mine ar 
trebui , inevitabil, să fie succintă şi deci nu numai incompletă, 
ci şi + 3�) asertorică şi, în plus, „ beletristică", prin urmare cu 
mult mai rea decît deloc. In afară de aceasta nu pot să vă cer 
să mă credeţi pe cuvînrt, aşa că nu ştiu cum ar arăta pînă la 
u1 mă cele scrise de mine, chiar dacă dvs . sînteţi animat de 
cele mai bune intenţii. Dacă însă veţi porni de la premisa că 
Marx a fost întotdeauna şi în toate tocmai opusul unui filistin 
german, nu veţi comite o inadvertenţă. 

Dacă este cazul să se formuleze critici la adresa lui M[arx] 
tocmai acum, cînd mai sînt doar cîteva luni pînă la apariţia 
cărţi i  a II-a a „Capitalului", iar cartea a III-a este în lucru, 
asta trebuie să decideţi dvs. în orice caz, aveţi dreptate afir
mînd că pînă acum critica şi aşa-numita „ştiinţă" au excelat 
numai în „incapacitatea generală de a face aprecieri", iar acest 
lucru il amuza mai mult decît pe oricine chiar pe M[arx]. N-am 
să uit niciodată cum se amuza de lamenitările domnului Schăf
fle că sînt dej a zece ani de cînd studiază „Capitalul" şi încă 
nu l-a înţeles 283. 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

1 5 6  

Originalul î n  limba germana 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 2 aprilie 85 
Bătrîne prieten, 
Ca să nu crezi că te-am uitat ţi-am expediat un mandat 

poştal de cinci lire şi sper că ai să-l primeşti cmind. Mă 
simt destul de bine ; e drept că încă nu sînt din nou apt pen
tru serviciul militar şi mă îndoiesc că am să mai pot vreodată 

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



Scrisori din 1885 265 

să încalec un cal, dar pentru munca paşnică sînt încă bun. 
Volumul al II-lea al „Capitalului" este tipărit în proporţie 
de două treimi şi o să apară în circa două luni, iar la volwnul 
al III-lea se lucrează de zor. Acest al III-lea volum, care cu
prinde rezultatele finale, şi anume nişte lucruri extraordinare, 
va revoluţiona întreaga economie politică şi va face mare vîlvă. 

Intre timp în politică are loc din nou o oarecare înviorare. 
Începutul l-a făcut căderea lui Ferry 284 ; urmează GladstonP 
şi, deîndată ce se termină cu măgarul de Wilhelm 3�). îi va 
suna ceasul lui Bismarck. Pentru noi cel mai bin� ar fi ca în 
momentul revoluţiei la cîrmă să se afle pesie tot elementele 
cele mai radicale ale burgheziei : Clemenceau în Franţa, Dilke 
şi Chamberlain aici şi Richter în Germania, pentru ca ele să 
se fi autodiscreditat încă dinainte, iar revoluţia să se facă im
potriva lor, nu pentru ei. Se pare că chiar aşa va fi, dacă la 
Pari.s nu se va face ceva nesăbuit. 

intrucît în condiţiile legii împotriva socialiştilor 22 nu şe 
putea altfel, ai nof;>tri au trimis m Reichstag o mulţime dP 
filistini de dreapta, a căror prezenţă începe să se facă simţită 
căci ei formează majoritatea fracţiunii 2h5 . Acum trebuie să aş
teptăm şi să vedem cît de departe vor merge ; un timp vor 
mai putea fi toleraţi, la remorcă, dar nu în frunte. Ei f;>tiu 
că masele nu-i urmează, dar ştiu, de asemenea, că în momentul 
de faţă masele au mîinile complet imobilizate. Un lucru e 
sigur. Dacă ei vor învinge, am să merg cu ei numai pînă la 
un anumit punct, iar apoi bon jour messieurs. Din păcate, 
fiind foarte ocupat nu pot să acţionez cum aş vrea, dar poate 
că e bine să li se dea acestor domni prilejul de a se manifesta. 
Istoria cu subvenţiile pentru companiile de navigaţie 258 a ieşit 
destul de bine, după ce di/feriţi indivizi au blamat-o vehement. 
Acwn ei se năpustesc asupra lui „Sozialdemokrat" 286 din Zi.i
rich. De data aceasta o să fie mai complicat. Este destul că le 
permitem acestor domni să ne blameze în Reiohstag, dar s-o 
facă în faţa Europei întregi - e prea de itot. Dacă Bebel, ar 
fi sănătos, toate acestea n-ar avea prea mare importanţă, dar 
el este nervos, epuizat şi pe deasupra trebuie să muncească 
din greu pentru familia sa. 

Dar totul se va pune pe roate cînd bătrînul Wilhelm o 
să-şi dea duhul. Prinţul moştenitor 36) este un om slab, neho
tărît, făcut special să fie ghilotinat, soţia lui 37) este orgolioasă, 

35) \Vilhelm I. - Nota red. 
36) Frederic Wilhelm. - Nota red. 
37) Victoria Adelaida Maria Luisa. - Nota red. 
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are anturajul. ei, pe sourt se vor produce tot felul de schim
bări oare vor dezorganiza vechea economie, vor crea confuzie 
şi nesiguranţă în rândul funcţionarilor şi vor constringe în cele 
din urmă burghezia să renunţe din nou 'la o parte din vechea 
ei recuzită şi să joace din nou un rol politic, �a cwn şi trebuie 
să facă. O nouă î nvîorare a vieţii politice interne, mai mult 
nu ne trebuie. Dar burghezia parazită a decăzut într-atît incit 
numai constrînsă, sub presiunea împrejurărilor istorice, face 
ceea ce ar trebui să facă ea de bună voie ca clasă în propriul 
ei interes. Iar atîta timrp cît trăieşte bătrînul măgar, ea nu 
va fi silită să se pună în mişcare şi de aceea sper ca el să se 
cureţe, şi anume de o moarte naturală, pentru ca succesorul 
lui să fie liber să aleagă cu ce prostie să înceapă. Cu această 
pioasă dorinţă îmi închei scrisoarea, pentru că poşta se închide 
curînd . Borkheim s-a simţit rău astă iarnă, dar acum este din 
nou mai bine, adică în starea lui obişnuită. 

Salutări frăţeşti. 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels. „ Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
Juhann Philipp Becker)".  Berlin, 1 920 

1 5 7  

Bătrînul tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Plauen, lîngă Dresden 

Dragă Bebel, 
Londra, 4 aprilie 8:> 

Deoarece acum eşti acasă, vreau să profit de acest prilej 
mi-am aranjat şi eu o scurtă vacanţă şi să-ţi dau un 

semn de viaţă. 
Aşadar, judecind după declaraţia lor de astăzi din „So

zialdemokrat" 286 domnii din majoritatea fracţiunii vor să se 
constituie totuşi ca „putere". Tentativa în sine este slabă - în 
fond chiar ei fac dovada neputinţei lor : ne supără poziţia zia
rului ; ea este în contradicţie cu poziţia noastră ; sîntem făcuţi 
răspunzători pentru o părere opusă părerii noastre, dar nu ştim 
cum să îndreptăm lucrurile - deplîngeţi-ne ! Este însă în 
acelaşi timp un prim pas spre afirmarea elementului mic-bur-
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ghez ca element dominant, oficial în partid şi spre transfor
marea elementului proletar în element doar tolerat. Rămîne 
de văzut cît de mult se vor aventura ei pe această cale. Dacă 
vor pune stăpînire pe „Sozialdemokrat", nu voi mai putea să 
apăr partidul în străinătate atît de necondiţionat ca pînă acum, 
cu toate mijloacele. Iar comisia lor de cercetare pare să tră
deze o anumită dorinţă de a acapara ziarul. De altfel, se pare 
că ei s-au supărat mai ales din cauză că au trebuit să voteze 
împotriva proiectului privind subsidiile acordate companiilor 
de navigaţie, proiect pe care, în adîncul inimii, îl aprobau. 

In general, însă, în lume lucrurile merig grozav. Anul 1885  
a început excelent. I n  Franţa, căderea lui Ferry 284, fal imentul 
politicii coloniale promovate de speculanţii la bursă, perspe<>
tiva alegerifor în baza noii legi eleotorale 334. Pe deasupra, la 
Pari'> situaţia este foarte încordată din cauza rapacităţii şi in. 
capacităţii burgheziei dominante şi a infami ilor poliţiei (căreia 
i se permite Lotul, orice ticăloşie, nwnai să ţină masele în 
frîu), situaţie care, să sperăm, nu va culmina cu un puci . DaC'ă 
evenimentele vor evolua calm, curînd la putere va trebui să 
vină radicalismul, adică Clemenceau. Dacă el nu va veni la 
putere în urma unei revolte, ci pe cale paşnică, astfel încit să 
fie nevoit să-şi ţină promisiunile şi să aplice în practică pa
naceul său radical, muncitorii parizieni se vor lecui curînd de 
credinţa lor în radicalism. Pe deasupra, vor avea loc alegeri 
pe baza noii legi electorale şi toate acestea vor înviora din 
nou lupta. 

Şi în Anglia vor avea loc alegeiri pe baza unei noi legi 
electorale 228, iar guvernul respectiv 287 este pe ducă. In Ger
mania poate surveni oricînd o schimbare la tron, care într-o 
ţară atît de puternic ancorată în tradiţii ca Prusia-Germania, 
este întottleauna începutul unei noi etape a m�ării. Pe scurt, 
pretutindeni se observă o înviorare, şi anume pe baza econo
mkă a unei supraproducţii generale, pentru oare ruu există r.e
mediu şi care se agravează treptat, îndreiptîndu-se spre un 
mare crah. 

Tocmai a venit Kautsky cu o scrisoare liungă de la Ede 
despre conflictul lui cu fracţiunea. I-am spus lui K[aut.sky] 
că, după părerea mea, Ede are chiar datoria să ofere masei parti
dului posibilitatea de a-şi spune cuvîntul în ziar, lucru pe 
care fracţiunea n-.are dreptul să-l împiedice. Dacă el se va 
situa pe această poziţie, fracţiunea nu-i va putea reproşa ni
mic. In al doilea rînd, el nu trebuie să admită ca fracţiunea 
să-l împingă să pună problema încrederii căci aceşti oameni 
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vor să scape de el şi prin aceasta el le-ar face cel mai mare 
serviciu. In al treilea rind, el nu itrebuie să-şi asume răspun
derea pentru articolele altora fără să aibă dreptul să indice 
numele autorilor. Ştii la cine mă refer şi cine a scris cea mai 
mare parte a articolelor despre istoria subsidiilor pentru com
paniile de navigaţie, care au provocat indignarea majorităţii şi  
pentru care Ede pare să-şi fi asumat răspunderea 288. El a fost 
încă de mult nevoit să se lupte cu secta mic-burgheză ; acum 
această luptă a luat o altă formă, dar esenţa este aceeaşi . Cred, 
ca şi tine, că aceşti domni nu vor împinge lucrurile la extrem, 
aricit ar dori să se fol06ească de poziţia pe care le-o conferă 
legea împotriva socialiştilor 22, care-i privează pe alegători de 
posibilitatea de a se pronunţa oficial şi deschis împatriva lor 
.şi in legă tură cu ei . 

Eu cred că lucruri'le ar fi mers mai lin dacă „S[ozialdemo
krat]" ar fi renunţat la caracterul oficial ce i-a fost atribuit. 
La momentul respeotiv acest caracter era foarte ibun, dar acum 
nu mai poate să fie util. Dacă şi cum trebuie schimbat, tu ştii 
mai bine decît mine. 

Din cartea a II-a a „Capitalului" s-au t1părit 25 de coli 
(din 38) .  Lucrez la cartea a III-a. Este extraordinară, sclipi
toare. Această revoluţionare a vechii economii politice este cu 
adevărat senzaţională. Prin aceasta 'teoria noastră dobîndeşte 
o bază de neclin'iit şi vom putea înainta victorios pe toate 
fronturile. Prin apariţia cărţii, filistinismul din partid va primi 
o nouă lovitură pe care o va ţine minte mult timp. Din nou 
vor fi în prim plan problemele economice cu caracter general. 

Se închide poşta. Dacă nu expediez scrisoarea imediat, va 
pleca abia luni şi poate nu te mai găseşte acasă. Un salut 
călduros, deci fii sănătos şi ai grijă de tine, noi avem nevoie 
nu nwnai de un Bebel, ci şi de un Bebel sănătos şi puternic. 

Publicat pentru prima oară 
tn : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

Al tău, 
-F. E. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 
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1 5 8  

Engelr către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

122, Regent's Park Road, N.W. 
London, 1 1  aprilie 1885 

Mult stimate domn, 
Vă scriu aceste cîteva rînduri numai pentru a vă anunţa 

că am primit traducerea 38) şi mă ocup de ea. Sper să v-o res
titui cu observaţiile şi propunerile mele peste 10 sau 15 zile. 
Ceea ce am reuşit să citesc pînă acum mi se pare făcut foarte 
bine. 

Vă mulţumesc din inimă şi rămîn 

PuhliC'at pentru prima oara m : 
„La corrispondenza di Marx 
e Engels con italiani. 1848-1895" 
M ildno 1�34 

1 5 9  

Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba italiană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

La Londra 
[Londra] 16 aprilie 1885 

Dragă Kautsky, 
Lenchen are un fel de bronşită şi doctorul i-a recomandat 

să stea în pat, aşa că, din păcate, obişnuita noastră masă de 
duminică se contramandează. 

Sper că soţiei tale i-au trecut, în sfîrşit, durerile de cap. 
Calde salutări 

Puhl1kat pentru prima oară în : „Arhiv 
Mark"a i Enghelsa", vol. I (VI), 1932 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

3�) Versiunea italiană a lucrării lui Engel'l „Originea familiei, a 
proprietăţii private şi a statului". - Nota red. 
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1 60 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 16 aprilie B;J 
Draga mea Laura, 
După ce ţi-am scris ulJtima oară, mi-a venit ideea că s-ar 

putea face ceva pentru prietenii ruşi ai lui Lavrov, dacă mo
mentan ei ar fi dispuşi să facă nişte cheltuieli. 1 .  Dacă un 
om decedează la Londra, iar ziua şi locul morţii sale sîn t cu
noscu te cu aproximaţie, pe baza acestor detalii oricine poate 
găsi originalul certificatului de deces. 2. Pe baza acestuia va 
fi usor să se afle de la notariat dacă a existat un testament 
valabil sau dacă cineva, şi cine anume, şi-a procurat actele 
de succesiune şi şi-a însuşit aurul pe care se presupune că 
l-a lăsat răposatul. 

In orice caz, aceste două lucruri trebuie făcute în primul 
rînd, după care cei interesaţi vor putea aprecia mai bine dacă 
este cazul să fie corutinuată acţiunea. Cred că această primă 
parte a demersurilor ar putea fi încredinţată lui Percy şi eu 
voi avea grijă ca tariful perceput de el să nu fie mai mare 
decît cel obişnuit. Fireşte, aceasta va fi şi în funcţie de di
ficultăţile pe care el le va avea. 

Cum o duce sărmanul Lavrov cu ochii ? Cred că e îngro
zitor pentru el să nu-şi poată citi cărţile. 

Aici mai avem un bolnav : bătrînuJ. Harney a colindat, 
începînd din iulie anul trecut, întreaga Anglie şi Scoţie şi peste 
tot a fost urmărit de reumatism articular şi de vreme rea ; 
acum şi-a făcut, în sfîrşit, apariţia la Londra. A încercat toate 
tratamentele semişarlataneşti posibile - băi turceşti, băi de 
mare, centuri magnetice etc. -- fireşte toate fără nici un re
zultat ; acum s-a dat din nou pe mîna unui „specialist" găsit 
după un anunţ din ziar, care aplică te01ia relaţiei dintre po
dagră şi acidul uric (în sine, absolut corectă) într-un mod cît 
se poate de şarlatanesc. Sper, totuşi, să meargă spre bine, săr
manul bătiin are mare nevoie de aşa ceva. Il dor mîinile şi 
picioarele şi este, fireşte, foarte slăbit din cauza tratamentului. 
L-am văzut azi după-amiază (locuieşte undeva în apropiere de 
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Brecknock) şi nu vovbeşte decît de durerile lui, deşi din cînd 
în cînd îşi regăseşte vechiul lui umor etc. Trntamentele l-au 
costat, fireşte, o groază de bani şi, după cît se pare, se teme 
teribil să nu fie n evoit să se întoarcă în America. Din toate 
acestea poţi să vezi unde l-au dus pe bătrîn opt luni de dureri 
şi spulberarea treptată a speranţei de însănătoşire. Sper că 
primăvara, carf' trebuie, totuşi, să vină odată şi odată, îi va 
aduce o oarecare ameliorare. 

Astăzi vorbim numai despre bolnavi. Tussy •te-a înştiin
ţat, probabil, că Edward este bolnav de vreo zece zile şi că 
Donkin spune că ar fi piatră la rinichi ; acum, el este la 
Ventnor şi sperăm că odihna îi va calma criza. Desigur că mulţi 
oameni au aşa ceva în rinichi, dar, fără îndoilailă, că e neplăcut. 

Cu bolnavul următor lucrurile nu stau chiar atît de rău 
- e vorba de Nim, care a răcit groaznic şi, cum nu poate fi 
ţinută departe de bucătărie, răceala s-a transformat într-o 
bronşită, pînă acum uşoară. Astăzi am reuşit însă s-o determin 
să se adreseze medicului, care i-a spus că cel mai rapid mijloc 
de vindecare este să stea în pat, ceea ce am şi pus în practică, 
stă într-o cameră încălzită - 64 de grade Fahrenheit, şi spe
răm că luni se va puteai da jos din pat. 

Iată că mi-am încheiat lista de bolnavi, cea mai lungă 
din ultimul timp, o temă foarte plăcută pentru o scrisoare şi 
încă mai plăcută pentru citi.torul ci ! 

Articolul lui Paul pentru Kautsky va fi publicat în ger
mană în ,,Neue Zeirt" 39) şi în engleză în numărul următor al 
lui „Commonweal" 40) .  Nu ştiu dacă îl primiţi cu regularitate. 
Partea administrativă este, ca de obicei, extrem de d�zorgani
zată, toate sînt lăsate pe umerii lui Edward şi, întrucît el nu 
se poate ocupa şi de amănunte, nimeni nu ştie dacă ziarul 
este trimis într-adevăr tuturor celor din străinătate care tre
buie să-l primească . In Socialiste Legue 279 domneşte acum o 
mare agitaţie în legătură cu panica afgană 289 - sînt convinşi 
nu numai că va fi război, dar şi că Anglia va fi înfrîntă, India 
se va răscula şi, în fine, că în ţară va fi revoluţie şi va triumfa 
socialismul - lîra ! Sărmanul Bax se pregătea să scrie în 
acest sens, dar Tussy l-a sfătuit să vorbească cu mine şi am 

39) P. Lafargue. „Die Krisis in Frankrei<:h, der Krieg în Tongking". 
- Nota red. 

40) P. Lafargue. „ The Tonkin war and socialism". - Nota red. 
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făcut tot ce-am putut ca să-l mai potolesc. Cînd un englez se 
debarasează complet de patriotismul de paradă, se pare că el 
incepe să-şi urască literalmente propria-i naţionalitate. Nu e 
chiar cel mai mare rău, dar nu-şi prea are locul cînd este vorba 
de un război cu ţarul RusieL Socialiste Legue încă nu incen
diază Anglia, dar nihiliştii ruşi ar putea face acest lucru cu 
H.usia, în cazul cînd războiul e pierdut. 

Ai văzut, probabil, declaraţia stupidă a deputaţilor ger
mani în "Sozial.demokrat" 286. Elementul mic-burghez este ca
tegoric preponderent în rîndul deputaţilor, lucru de care m-am 
temut de la început. De vină e legea împotriva socialişti lor ::!2, 
care le oferă condiţii extrem de favorabile pentru a-şi pre
zenta candidaturile. Dar curînd ei îşi vor recunoaşte greşeala, 
dacă nu cumva au şi făcut acest lucru. Mă bucur teribil că 
şi-au dat arama pe faţă atît de repede şi într-un mod atît de 
stupid.  Ruptura cu aceste elemente, care au fost încurajate şi 
curtate în special de amicul Liebknecht - fireşte, cu cele mai 
bune intenţii, ca de obicei -, se va produce, dar eu nu vn:'au 
s-o provoc atîta timp cît este în vigoare legea împotriva socia
liştilor, deoarece aceasta ne-ar impedica să luptăm împotriva 
ei pînă la capăt. Ea le oferă acestor oameni un oarecare av,m
taj, dar deocamdată noi trebuie să ne împăcăm cu asta. Şi nu 
cred că ei vor împinge lucrurile pînă la o criză. 

Acum, citeva cuvinte pentru Paul 290• Fără îndoială, lex 
vine de la legere, iar voµo� de la vi:µo , şi astfel se poate sta
bili o anumită legătură între termenii agricoli şi cei politici. 
Nici nu poate fi altfel. Primele reglementări sociale care au 
fost introduse se refereau în mod necesar la producţie şi la 
modalităţile de obţinere a mijloacelor de subzistenţă. Că acest 
lucru este confirmat de evoluţia limbii - rien de plus na
turel 41). Dar să mergem mai departe şi să deducem din eti
mologia lui legere şi a lui vi:µo un întreg sistem, asta nu poat� 
duce decît la rezultate fantastice, fie şi numai din cauză că 
noi nu stim în ce moment s-a format fiecare cuvînt derivat si 
ştim înc

0
ă mai puţin aînd a dobîndit el semnificaţia care a aju�s 

pînă la noi. In afară de aceasta, vechi etimologi ca Vioo nu 
sînt buni sfetnici : ilex are rădăcina il şi n-are nimic comun 
cu lex. Etimologia, ca şi fiziologia şi toate celelalte ologii. 
trebuie studiată, ea nu poate fi inventată. Asta mă duce cu 
gîndul la familia Rosher. Iţi aminteşti că Charley voia să cons
truiască un nou tip de vagon de cale ferată cu o mai mare 

u) - nimic mai firesc. - Nota trad. 
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rezistenţă la coliziuni .  N-a reuşit. Dar fraţii mai tineri ai lui 
Charley (unul de 20 de ani, celălalt de 1 8) au inventat un nou 
vagon,

_ 
au o�ţinut patentul, iar bătrinul R[osher] se pare că 

este dispus sa se ocupe de treaba asta. Genială familie ! 
_ S�r ce 42) ��chei. Cel� mai calde salutări lui Paul. Să spe

ram ca „data v11toare veştile vor fi mai bune". 

Cu drag, al tău, 
F. E 

1 7  aprilie. A fost medicul aici. Nim e mai bine şi peste 
cîteva zile va putea părăsi patul 

1 61 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 
Londra, 23 aprilie 1885 

Stimate domn, 
Am primit amabila dvs. scrisoare din 9 (21) luna trecută 

şi vă sînt f_oarte recunoscător pentru informaţiile extrem de 
preţioase 291. Intr-adevăr, e foarte interesant că legea potrivit 
căreia salariile sînt invers proporţionale cu durata timpului de 
muncă se confirmă şi în Rusia. La fel de interesant este şi 
că WfP'b 43) se destramă rapid datorită progresului indus-
triei moderne şi sistemului financiar, fapt atestat de numărul 
tot mai mare de 6e3X0351ttcrneHHI.Ie X0351eBa 44). Toate acestea 
prezintă o mare importanţă pentru mine şi vă voi fi foarte 
îndatorat dacă îmi veţi comunica din cînd în cînd date despre 
situaţia economică şi dezvoltarea marii dvs. ţări. Din păcate. 
în momentul de faţă, tot timpul meu este consacrat editării 
manuscriselor 45), aşa că trebuie să întrerup nu numai orice 
lucrare ce nu are legătură cu aceasta, ci chiar şi studiile mele 
şi abia am timp pentru corespondenţă ; vedeţi, deci, că pen-

4!) - Cu aceasta. - Nota trad. 
43) - obştea sătească. - Nota trad. 
44) - gospodării fără pămînt. - Nota trad. 
45) „Capitalului ". - Nota red. 
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tru moment nu pot face uz de amabila dvs. propunere de 
a-mi trimite lucrări originale ruseşti pe probleme economice, 
deoarece realmente n-aş avea timp să le folosec. Dar sper că 
n-o să mi-o luaţi în nume de rău dacă, la proxima ocazie, o 
să-mi permit să vă amintesc amabila dvs. promisiune. Deocam
dată, însă, aceste nepreţuite manuscrise sînt pentru mine o 
sursă de supremă delectare ştiinţifică ; fără îndoială că şi dvs. 
aveţi acelaşi sentiment cînd citiţi corecturile 273 . Cu aproximativ 
trei săptămîni în urmă, la 27 martie, v-am trimis colile 5-9, 
iar ieri colile 1 0-14. Curînd vă voi trimite o nouă tranşă, tot 
recomandat. Volumul II va avea în total circa 37 de coli şi va 
apărea la sfîrşitul lui mai. Acum mă ocup de volumul al III-lea, 
care reprezintă partea finală, încununarea întregii lucrări şi 
care chiar va eclipsa volumul I. Dictez după original - care 
este absolut ilizibil pentru orice muritor în afară de mine -
şi nu voi avea linişte pînă cînd nu va fi transcris integral, 
astfel încît în orice caz să poată fi citit şi de alţii. De abid 
atunci voi trece la redactarea definitivă, ceea ce va fi o treabă 
grea, dat fiind că originalul nu este într-o formă finită. Dar, 
oricum, chiar dacă nu voi reuşi să termin, manuscrisul va fi 
salvat de la pierderea totală şi, în cel mai rău caz, ar putea fi 
publicat în forma în care se află. Acest al treilea volum este 
ll:1crul cel mai uimitor pe care l-am citit vreodată şi e mare 
păcat că autorul n-a reuşit să ducă lucrarea la bun sfîrşit, să 
o publice chiar el şi să constate impresia pe care, sînt convins, 
că o va face. După o expunere atît de clară, obiecţiile directe 
nu mai sînt posibile. Cele mai grele probleme sînt explicate 
şi descifrate cu atita uşurinţă de parcă ar fi un joc de copii, 
iar sistemul în ansamblu are un aspect nou şi simplu. Mă tem 
că acest volum al III-lea va avea două cărţi. în plus, mai am 
un manuscris vechi 21s, care tratează istoria teoriei şi care va 
cere şi el multă muncă. Vedeţi, deci, că am de lucru pînă 
peste cap. 

Publicat pentru prima oară în : 
"Minuvşie godî'", nr. 2, 1908 

Al dv. devotat, 
P. W. Rosher 4G) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

48) Pseudonimul conspirativ al lui Engels. - Nota red. 
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Engels către Vera Ivanovici Zasulici 

la Geneva 

275 

Londra, 23 aprilie 188:> 
Stimată cetăţeană, 
Pînă acwn n-am răspuns la scrisoarea dvs. din 14  februa

rie. Iată mt>tivele întîrzierii, care în mod cert nu au fost de
terminate de lene. 

M-aţi întrebat ce părere am despre cartea lui Plehanov 
"H1 nrn pa3Hornaci.si " 47) . Ca să-mi spun părerea ar fi trebuit 
s-o citesc. Citesc ruseşte cu destulă uşurinţă, dacă am exersat 
timp de o săptămffnă. Dar se întîmplă uneori ca jumătate de 
an să nu pot face acest lucru şi atunci îmi pierd exerciţiul şi 
într--0 anume măsură sînt obligat, ca să zic aşa, să învăţ limba 
din nou . Aşa mi s-a întîmplat cu „ Pa3Hornaci .si "  47) . Manus�ri
sele lui Marx, pe care le dictez unui secretar 48), îmi ocupă ziua 
întreagă ; seara vin musafiri pe care nu-i pot da afară ; colile 
de corectură trebuie citite, trebuie să răspund la numeroase 
scrisori şi, în fine, mai sînt şi traducerile (italieneşti, da
neze etc.) ale lucrării mele „Originea etc. "  49), sînt rugat să le 
verific, ceea ce de multe ori se dovedeşte a nu fi nici inutil. 
nici uşor. Ei bine, toate acestea m-au împiedicat să trec de 
pagina 60 a lucrării „ Pa·morJY[ aci.si] . Dacă aş fi avut trei zile 
libere, aş fi terminat--0 şi, în plus, mi-aşi fi reîmprospătat cu
n oştinţele de limbă rusă. 

Dar şi puţinul pe care l-am citit din această carte este. 
cred eu, suficient pentru a lua cunoştinţă într-o măsură mai 
mare sau mai mică de divergenţele 50) la care se referă . 

In primul rînd, repet, sînt mîndru că îrn rîndurile tine
retului rus există un partid care se declară deschis şi fără re
zerve adept al marilor teorii economice şi ist.orice ale lui Marx 
şi care a rupt definitiv cu toate tradiţiile anarhiste şi cu unele 
tradiţii slavofile ale predecesorilor. Şi Marx ar fi fost mîndru 
de asta dacă ar fi trăit ceva mai mult. Este un progres care 
va avea o mare însemnătate pentru dezvoltarea revoluţionară 

red. 

47) - „Divergenţele noastre" - Nota trad . 
48) Oskar Eisengarten . - Nota red. 
49) „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului".  - Nota 

60) In ciornă, în acest loc este tăiat : „dintre fracţiunea dumnea
voa5tră şi narodovolţi". - Nota red. 
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a Rusiei. Teoria istorică a lui Marx este, după părerea mea, 
condiţia fundamentală a oricărei taotici revoluţionare princi
piale şi consecvente ; pentru a se ajunge la această tactică, nu 
e nevoie decît să se aplice temia la condiţiile economice şi 
politice ale ţării respective. 

Pentru aceasta însă este necesar să cunoşti condiţiile, iar 
eu cunosc prea puţin situaţia actuală din Rusia pentru a mă 
considera competent să apreciez detaliile tacticii ce trebuie 
aplicate într-un moment dat. În plus nu cunosc aproape de 
loc istQria internă şi secretă a partidului revoluţionar rus, în 
special din ultimii ani. Prietenii pe oare îi am printre narodo
volţi nu mi-au spus niciodată nimic. Or, aceasta este condiţia 
indispensabilă pentru a ... ţi forma o părere. 

Ceea ce ştiu eu sau cred că ştiu despre situaţia din Rusia 
mă îndeamnă să apreciez că acolo se merge spre un 1789 .  Re
voluţia trebuie să irzbucnească la momentul dat ; ea poate să 
izbucnească oricînd. In aceste condiţii, ţara este ca o mină 
căreia nu mai trebuie decît să i se pună fitilul. In special de 
la 13 martie încoace 292. Este unul din cazurile excepţionale în 
care o mînă de oameni pot să facă o revoluţie, adică să dărîme 
cu o mică lovitură un întreg sistem al cărui echilibru este mai 
mult decît fragil (ca să folosesc metafora lui Plehanov) 293 şi , 
printr-un act, în sine insignifiant, să dezlănţuie forţe explo
zive care nu vor mai putea fi îmblînzite. Iar dacă blanquis
mul - fantezia de a răsturna o întreagă societate prin ac
ţiunea unui mic grup de complotişti - a avut vreodată o 
justificare, acest lucru s-a petrecut în mod cert la Petersburg 51) . 
Odată praful de pulbere aprins, odată eliberate forţele, iar ener
gia naţională transformată din energie potenţială în energie 
<'inetică (o altă expresie preferată a lui Plehanov, şi încă foarte 
plastică 294) - oamenii care au aprins fitilul vior fi tîrîţi de ex
plozie, care se va dovedi de mii de ori mai puternică decît ei, 
obligîndu-i să se salveze cum vor putea, în funcţie de forţele 
economice şi de piedicile economice. 

Să presupunem că aceşti oameni cred că pot să ia puterea 
- şi ce-i cu asta ? Dacă ei vor face o breşă care va nărui di
gul, torentul le va spulbera rapid iluziile. Dar dacă aceste 
iluzii i-ar stimula puternic, ce ar fi rău în asta ? Oamenii care 
s-au lăudat că au făcut o revoluţie s-au convins chiar a doua 
zi că ei n-au ştiut ce făceau, că revoluţia pe care o făcuseră 

51) In ciornă, în acest loc este tăiat : „Nu spun în Rusia, deoarece 
în provincie, departe de centrul administrativ, o asemenea lovitură nu 
poate fi înfăptuită". - Nota red. 
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nu semăna cîtuşi de puţin cu ceea ce voiseră să facă. Hegel 
numeşte as ia ironia istoriei 295, o ironie de care puţine ,[(esiTeJJH 52) 
istorice scapă. Uitaţi-vă la Bismarck, revoluţionarul fără voie, 
�i la Gladstone, care pînă la urmă s-a certat cu iubitul lui 
ţar 53). 

Principalul, după părerea mea, este ca în Rusia să se de
clanşeze revoluţia. Ce fracţiune va da semnaJ.UJl, sub ce stindard 
se va petrece acest lucru, nu mă interesează cituşi de puţin. 
Poate fi 54) chiar şi o revoluţie de palat, oricum a doua zi ar 
fi măturaiă. într-o ţară unde situaţia este atît de încordată, 
unde există atîiea elemente revoluţionare, unde situaţia eco
nomică a imensei mase a poporului se agravează pe zi ce trece, 
unde sînt prezente toate treptele dezvoltării sociale, de la co
muna primitivă pînă la marea industrie modernă şi marea fi
nanţă şi unde toate aceste contradicţii sînt ţinute în frîu prin 
mijloace violente de un despotism fără asemănare, un despo
tism care devine rtot mai insuportabil pentru un tineret ce 
întruchipează inteligenţa şi demnitatea naţiunii - într-o ase
menea ţară un 1789, va fi urmat inevitabil de un 1793. 

închei, dragă cetăţeană. Este două şi jumătate noaptPa, 
iar mîine pînă la expedierea poştei nu voi mai avea timp să 
adaug ceva. Scrieţi-mi ruseşte, dacă preferaţi, dar vă rog să nu 
uitaţi că eu nu am prilejul să citesc în fiecare zi un text scris 
de mînă în limba rusă. 

Publicat pentru prima oară 
în limba rusă în culegerea : 
�Gruppa Osvobojdenie truda", 
nr. 3, 1925 

52) - personaJităţi. - Nota trad. 

Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba germană 

53) Alexandru al III-iea. - Nota red. 
54) In ciornă, în acest loc este tăiat : „o clică de nobili sau de 

speculanţi la bursă - sint bineveniţi - pînă la". - Nota red. 
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1 6 3 

Engels către Richard Stegemann 

la Tiibingen 

(Ciornă) 
[Londra] 5 mai 188:'> 

Mult stimate domn, 
M-am gîndit şi nu pot în nici un caz să dau curs cererii 

dvs. 296. 
Una din două : sau lucrarea pe care mi-aţi solicitat-o va 

fi scurtă şi atunci ea nu va cuprinde decît afirmaţii ale mele, 
va fi deci asertorică şi beletristică. . 

Sau va trebui ca eu să argumentez afirmaţiile, şi atunci 
va rezulta o carte, dar dvs. nu aveţi nevoie de aşa ceva şi nici 
eu nu pot să o scriu ocazional şi printre a!..tele, căci materialul 
pe care-l am este prea vast. 

Nu sînt de loc convins că aş avea dreptul să-mi asum, 
într-o măsură mai mare sau mai mică, responsabilitatea mo
rală de a fi co-editor al unei lucrări pe care nu o cunosc decit 
din succinta dvs. expunere. 

în plus o asemenea lucrare - în limitele stabilite - ar fi 
absolut inutilă. Cele mai energice asigurări date de mine n-ar 
avea nici un efect asupra filistinului semidoct, a cărui preju
dPcată vreţi dvs . s-o combateţi. Cei care afilmă că „M[arxJ a 
murit fără să aibă prieteni" consideră, probabil, că eu în ge
nere nu exist. în aceste condiţii cum ar fi posibil ca afir
maţiile mele să aibă un efect magic ? 

Vechile basme de adormit copiii, scornite de emigraţia vul
gar-democratică din 1850-59 şi răspîndite de agentul plă1 it 
al lui Bonaparte, Karl Vogt - confonn documentelor de la 
Tuileries - il lui a ete remis en 1 859 frs. 40 OOO 55), - sînt în 
localitatea dvs. poate mai răspîndite decît oriunde în altă parte 
deoarece Partidul popular suab 142 este moştenitorul direct al 
acestei democraţii emigrante, iar diverşi conducători ai lui sînt 
prieteni intimi ai lui Vogt. Intrucît Mfarx] a tratat deja toate 
acestea în ,,Herr Vogt", eu n-am nici un motiv să le reiau 
tocmai acum. Despre Marx s-au spus enorm de multe minciuni, 

ss) - i s-au remis în 1859, 40 OOO franci - în limba franceză în 
text. - Nota red. (Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere. vol. 17, Bucu
re5ti, Editura politiră, 1963, p. 320. - Nota trad.) 



dar el n-a considerat că e cazul să răspundă. Va veni, pro
babil, vremea cînd voi considera necesar să fac eu acest lucru 
pentru el, dar atunci eu voi fi cel care va alege momentul, 
locul şi modus operandi 56). Atunci ,  desigur, se va spun0 şi 
despre mine că sînt „lipsit de suflet" .  

Oricum, în clipa de faţă n-am timp să întreprind în această 
direcţie ceva de natură să servească scopului şi să corespundă 
propriilor mele exigenţe. Sînt foarte ocupat cu editarea ma
nuscriselor 57) lui M[arx] şi, desigur, procedez în spiritul lui 
atunci cind, consacrindu-mă acestei îndatoriri, tratez cu dis
preţ toate scîncelile filistinilor. 

Cu înaltă consideraţiune şi de[votament] 

Publicat pentru prima oară 
în K. Marx �i F. E:1>,els. Opere, 
vol. XXVII, ed . rusă, 1 935 

Originalul in limba germană 
Tradus din l imba germană 

Engels către Eduard Bern ctein 

la Zurich 

{Londra, înainte de 5 mai 1885] 

Dragă Ede, 
îţi mulţumesc. August 50) scrie : fracţiunea, a cărei com

petenţă el o contootă, a hotă1it în urwnimitate, după trei zile 
de dezbateri, să înceteze disputa personală, iar disputa propriu 
zisă s-o amine după şedinţa Reichstagului, lucru cu care 
A[ugust] a fost de acord. Prin urmare, ştirea despre o înfrin
gere este falsă, noi am învins pe toată linia. 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi  F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

56) - modul de acţiune. - Nota trad. 
57) "Capitalul". - Nota red. 
58) August Bebel. - Nota red. 

Al tău, 
F. E.  

Originalul i n  limba germană 
Tradus clin limba berJ'Tlană 
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1 65 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 15 mai B >  

Dragă Ede, 
Trebuie să-ţi scriu din nou cîteva rînduri cac1 mi se pare 

că eşti prea melancolic. Tu şi Kautsky, vă insuflaţi unul altuia 
aiîta amărăciune, încît s-ar putea compune pe această temă 
un întreg concert într-o gamă minoră, exact aşa cum la Wag
ner, trombonul intervine întotdeauna atunci cînd se întîmplă 
o nenorocire. Cînd primiţi o veste proastă, voi uitaţi vechea 
zicală : nu e dracul chiar atît de negru. 

Impresia lăsată de conflictul dintre „fracţiune şi redacţie'� 
este, prin urmare, pretutindeni şi inevitabil aceea că fracţiunea 
s-a făcut de rîs. Iar dacă ea vrea cu tot dinadinsul să fie din 
nou în această situaţie nu trebuie impedicată. Dacă ai fi pu
blicat primul ei rescript 297 imediat ce s-a cerut, atunci ea s-ar 
fi scandalizat cu adevărat, şi o „furtună de indignare" s-ar fi 
iscat din toate colţurile. Ce-i drept, n-ar fi fost bine să ţi .se 
ceară din primul moment acest lucru, dar este neîndoielnic că 
noi n-avem nici un interes să împiedicăm fracţiunea să apară 
aşa cum este. 1n momentul de faţă „fracţiunea şi redacţia" apar 
în ochii publicului ca forţe egale ; iată rezultatul ultimei lungi 
declaraţii de compromis 298, iar ce va fi mai departe, vom 
vedea. 

Duminică 59) a fost la mine Singer şi i-am retezat toate 
pălăvrăgelile : prima declaraţie a fracţiunii, a spus el, n-a fost 
îndreptată atît împotriva articolelor din ziar 288, cît împotriva 
tentativei (pretinse) de a stîrni o fuvtună de indignare împo
triva fracţiunii. Asta - i-am replicat eu - publicul nu poate 
să ştie. Dacă faceţi o declaraţie publică, ea nu se poate referi 
dccît la lucruri cunoscute de toată lumea. Dar dacă atacaţi 
ziarul pentru nişte lucruri care n-au apărut în el, publicul se 
întreabă pe drept cuvînt : ce altceva urmăresc aceşti domni 
decît să înăbuşe libera exprimare a opiniilor ? Cu asta a tre
buit să fie de acord. Apoi, i-am spus că, judecînd după stil, 
pe care îl cunosc prea bine, cea mai mare parte a articolelor 

59) 10 mai 1885.  - Nota red. 
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care au provocat nemulţumire au fost scrise de Liebkl'lecht. 
- - Singer : Absolut adevărat, iar în fracţiune i-am spus cele 
{!UVenite lui Liebknecht pentru asta. - Eu : Dar nu trebuie 
.să reproşezi public ziarului că tipăreşte mateliale care au 
emanat chiar de la fracţiune. Asta trebuie s-o rezolvaţi între 
voi. 1n loc de asta, atacaţi în public redacţia pentru chestiunl  
interne ale fracţiunii. De cine trebuie să  asculte redacţia ? 
Nici la asta n-a avut ce să răspundă. Pe scurt, ei s-au compro
mis printr-un pas nechibzuit, iar cel care apare victorios în 
()chii publicului este redacţia. Şi acest lucru a fost nevoit să-l 
recunoască indirect. Deoarece eu m-am referit numai la punc
tele esenţiale şi n-am dat nici o atenţie nesfîrşitei lui pălă
vrăgeli pe teme personale, în zece minute am terminat. 

Desigur, cu aceasta problema nu s-a încheiat. Dar acum 
.ştim care este latura slabă a qcestor domni. Dacă eu aş fi re
dactor la „S[ozialdemokrat]", aş lăsa, din partea redacţiei, ca 
fracţiunea să acţioneze în Reichstag aşa cum vrea ea ; aş lăsa 
ca tovarăşii din partid să-i critice acţiunile în virtutea „expri
mării libere a opiniei", pe care ea o îndrăgeşte atîta, iar lui 
Liebkn[echt] i-aş declara o dată pentru totdeauna că el este 
singurul care trebuie să răspundă în faţa fracţiunii pentru ar
ticolele lui, şi cel puţin în această privinţă s-ar termina cu 
jocul lui dublu. Dacă după aceasta în rest ziarul îşi va conti
nua vechea orienitare fermă, mai mult nu ne trebuie. Este 
mult mai important să ne apărăm poziţiile teoretice împotriva 
elucubraţiilor care se tipăresc în Germania decît să criticăm 
procedeele fracţiunii. Chiar deputaţii fac tot posibilul pentru 
a apărea în ochii celor care i-a ales în adevărata lor lumină. 
1n general evenimentele cotidiene ne oferă suficienite prilejuri 
de a ne pune în evidenţă poziţia, chiar dacă lăsăm fra12ţiunea 
pe mîinile fracţiunii şi ale tovarăşilor de partid. Cel mai mult 
îi irită însă poziţia noastră, dar pe aceasta ei nu îndrăznesc 
s-o atace public. 

Curind sesiunea Reichstagului se încheie. 1ntre timp, dom
nii au văzut - deşi aproape toţi sînt, în secret, în favoared 
protecţionismului - cum arată în realiitate sistemul taxelor 
protecţioniste 299. Asta este abia prima deziluzie. Vor mai fi şi 
altele. Ei vor rămîne tot atît de mic-burghezi, în schimb este 
cert că acţiunile lor vor fi nesigure şi nu se vor pune de acord 
în acele probleme mic-burgheze în favoarea sau contra cărora 
vor trebui să se pronunţe. Unor asemenea indivizi e suficient 
să li se dea o oarecare libertate de acţiune şi atunci se neutra
lizează unii pe alţii. 
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Pe scurt, eu crocl că politica noastră trebuie să fie o poli
tică de expectativă. Legea împotriva socialiştilor 22 le convine 
de minune şi, dacă, în perioada în care ea este în vigoare, li 
se va ivi prilejul de a-şi da arama pe faţă, în fond nouă nici 
nu ne trebuie mai mult. în acelaşi timp, trebuie să ne apărăm 
ferm poziţiile în presă, ceea ce nu presupune întotdeauna o 
impotrivire directă. învăluirea este şi un mijloc de defensivă, 
cu contralovituri ofensive. în momentul de faţă, multe sînt 
împotriva noastră. Bebel este bolnav şi, după cît se pare, de
moralizat. Nici eu nu pot să vă ajut aşa cum aş d ori p1nă nu 
termin cu manuscrisele lui M[arx]. Aşa că tot greul luptei 
trebuie să-l duceţi voi, tu şi Kautsky. Ţine minte însă vechea 
regulă : dincolo de prezentul mişcării şi al luptei nu uita viito
rul mişcării. Iar viitorul ne aparţine nouă. Volumul al treilea 
al „Capitalului" îi va reduce la tăcere pe toţi aceşti indivizi. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghel'ia", 
voi. I ,  1924 

1 6 6  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schli.iter 300 

la Hottingen-Zilrich 

Stimate domnule Schlilter, 
în ce priveşte poeziile : 

Londra, 15 mai 188:> 

Marsilieza (La Marseillaise) războiului ţărănesc a fost cîn
tecul „Ein feste Burg ist unser Gott" 301 ; cu toate că textul 
şi melodia acestui cîntec sînt pătrunse de încrederea în vic
torie, el nu poate şi nu trebuie să fie preluat astăzi în acest 
sens. Alte cintece din acea epocă pot fi găsite în culegerile de 
cîntece populare „Des Knaben Wunderhorn" 60) etc. Poate că 
acolo sînt şi altele. Dar încă de pe atunci landsknecht-ul ocupa 
un loc impo1iant în poezia noastră populară. 

80) A. Arnim şi C. Brentano. „Des Knaben Wunderhorn" („Cornul 
fermecat al băiatului"). - Nota red. 
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Din cîntecele străine, nu cunosc decît vechiul şi frumo
sul cîntec danez despre „Domnul Tidmann", pe care l-am tra
dus în 18G5 în ziarul berlinez „Sozial-Demokrat" . 

Au existat o mulţime de cîntece chartiste, dar acum nu 
mai sînt de găsit. Unul din ele începe aşa : 

Britania's Sons, though slaves you he, 
God your creator made you free ; 

To all he life and freedom gave, 
But never, never made a slave 61) . 

Mai departe nu mai ştiu. 
Toate astea au fost date de mult uitării ; dealtfel, poezia 

asta n-avea prea mare valoare. 
In 1 848, erau foarte răspîndite două cîntece pe aceeaşi 

melodie. 

1 .  Schleswig-Holstein 302 
2. Cîntecul lui Hecker 

Hecker, hoch Dein Name schalle 
An dem ganzen deutschen Rhein. 
Deine Grossmut, ja Dein Auge 
Fl6ssen schon Vertrauen ein. 
Hecker, der als deutscher Mann 
Vor der Freiheit sterben kann 62) 

Cred că atita ajunge. Este şi varianta : 

Hecker, Struve, Blenker, Zitz und Blum 
Bringt die deitsche Fersch�:- t�m ! 63) 

1n general poezia revoluţiilor din trecut (exceptînd bi
neînţeles, Marsilieza) rare ori mai are efect revoluţionar în 

61) - Voi fraţi britanici, robi aţi devenit, 
Dar creatorul liberi v-a zidit 
Şi libertate tuturor a dat : 
Un sclav el niciodată n-a durat. - Nota trad. 

02) - Hecker, numele-ţi răsună 
In Renania întreagă. 

Toţi cinstesc cuvîntul mîndru 
Fapta-ţi tuturor li-e dragă. 
Şi sa moara, singur poate 
Hecker, pentru libertate !. - Nota trad. 

83) - Hecker, Struve, Blenker, Blum 
Zitz şi cei care vor fi 
Pe toţi principii germani 
Mîine îi vor nimici. - Nota trad. 
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perioadele ulterioare, deoarece, pentru a avea imluenţă asupra 
maselor, ea trebuie să rerflecte şi prejudecăţile maselor din 
epoca respectivă - de aici stupizenia religioasă chiar şi la 
chartişti. 

In ce priveşte lucrările mai m�i ale lui Marx, aceac;; ta 
este o chestiune în care, în afară de mine, trebuie să se pro
nunţe şi alţii, personal trebuie să am grijă ca nimic să nu îm
piedice apariţia proiectatei ediţii a operelor complete. În 
dceastă categorie nu includ documentele Internaţionalei -

„Manifestul constitutiv", „Războiul civil" 64), „Raportul de la 
Haga" 65) etc.,  precum şi „Manifestul" 66), deşi aş fi dorit să�mi 
rezerv dreptul de a scrie cîteva rînduri introductive. In ce 
priveşte articolele din „N[eue] Rh[einische] Zi[eitung]", trebuie 
ca mai întîi să stabiliţi ce anume îi aparţine lui Marx. De 
exemplu din articolele despre insurecţia din iunie lui îi apar
ţine numai unul, dar este un articol excelent 67). Intreaga pre
zentare a luptei etc. este scrisă de mine 303, ca şi articolul îm
potriva lui Bakunin şi a panslavismului 68) . In general artico
lele din acea perioadă ale lui Marx sînt aproape imposibil ele 
separat de ale mele, deoarece noi ne împărţeam sistematic 
munca. 

Aşa cum v-am mai spus, n-am să vă fac greutăţi, dar 
înainte de a vă da un răspuns aş doli să-mi prezentaţi un plan 
ceva mai detaliat. In orice caz, articole din „N[eue] Rh[einische} 
Z[E.oi.tung]" şi lucrările referitoare la Internaţională nu trebuie 
publicate împreună, adică în acelaşi volum ; între ele există 
un interval de 15-20 de ani. Numai „Procesul de la Colo
nia " 69) ar constitui un volum, la care eu v-aş scrie o intro
ducere 1°) . Dar, nota bene, atunci va trebui să şrtiu şi eu exact 
cînd va fi ea realmente necesară, deocamdată aveţi destul de 
tipărirt la nefericitul de „Di.ihring" 71). Colile 4 şi 5 le-aţi pri
mit, probabil. 

64) K. Marx. Războiul civil din Franţa. - Nota red. 
65) K. Marx. „Raportul Consiliului General prezentat la Congresu[ 

de la Haga". - Nota red. 
66) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidului Comunist". -

Nota red. 
67) K. Marx. „Revoluţia din iunie". - Nota red. 
68) F. Engels. „Panslavismul democrat". - Nota red. 
69) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Co

lonia". - Nota red. 10) F. Engels. „Cu privire la istoria Ligii Comuniştilor". - Nota 
red. 

71) F. Engels. „Anti-Dilhring". - Nota red. 
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Apropo, intenţionez să public capitolul „Noţiuni teore
tice" din secţiunea „Socialismul" după textul revăzut din „Dez
voltarea socialismului" 72) . Cînd voi ajunge acolo, vă voi tri
mite tot ce este necesar, acum doar v-am adus la cunoştinţă 
.acest fapt. 

Salutări călduroase, 

Al . dv„ 
F. Engels 

T'ublicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată în : 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana 

.,,Neue Zeit", nr. 1, 1918 ; în 
întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

1 67 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 19 mai 1885 

Dragul meu Lafargue, 
Afacerea Lissagaray mi-a dat o mare satisfacţie şi sper că 

€1 va zbura de la „Bataille" 304. Ironia istoriei este necruţă
toare, chiar pentrru ploşniţele revoluţionare. 

Ya me comen, ya me comen 
Por do mas pecado habia 73), 

cum spunea bravul rege Don Rodrigo cînd şerpii îi mîncau or
ganele vitale. Le Brousse la conducerea unui cotidian ar fi fost 
prea amuzant, n-ar fi rezistat ; era exact ce îi lipsea ca să se 
.autolichideze. 

Ideea că viaţa nu este altceva decît modul de existenţă 
normal al corpurilor albuminoide şi că, prin urmare, albumina 

dacă va putea fi vreodată produsă de chimie - trebuie 

72) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă�. 
- Nota red. 

•s) - Imi mănincă, îmi mănîneă 
Ce aveam mai păcătos. - Nota trad. 
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să prezinte forme de viaţă, se găseşte în cartea mea împo
triva lui Dlihring, unde o expun la pagina 60 şi în paginile 
următoare 305. Preluînd această idee, Sch{orlemmer] a riscat, 
deoarece, dacă ea nu se va confirma, el va fi cel învinuit, iar 
dacă se va confirma, el ar fi primul care mi-o va atribui mie 306. 
Dealtfel, Grimaux al vo�tru este un prost, dacă într-adevăr 
a afirmat că : nu avem nici un indiciu cum se va ajunge la 
această primă mişcare prin care o substanţă albuminoidă de
vine o celula organică vie 307. Prin urmare, nerodul nu ştie că 
există o armată întreagă de organisme vii care sînt încă foarte 
departe de organizarea unei celule şi care, după cum spune 
Haeckel, nu smt decît „plason "  308, albuminoide fără cea mai 
mică urmă de organizare, dar vii, de exemplu protamoebele, 
sifonarele etc. Biata albuminoidă, a m..:....n.cit, probabil, milioane 
de ani pentru a se organiza ca celulă. Grimaux al vostru, prin 
urmare, nici măcar rnu înţelege despre ce este vorba. El îşi 
trădează ignoranţa şi î n  domeniul fiziologiei atunci cînd com
pară protoplasma primară - sursa oricărei vieţi pe pămînt -

cu un produs atît de specializat cum este oul unui vertebrat. 
De zece zile la noi se află sărmanul Harney. Suferă mult 

din cauza reumatismului articular şi mai mult sau mai puţin 
:lin cauza gutei. Nim are multă bătaie de oap cu el . Dacă vre
mea se va ameliora, vrea să plece sîmbătă la Macclesfield. Tot 
sîmbătă îl aşteptăm pe Sam Moore, cu traducerea lui 74), din 
păcate încă n eterminată. 

Volumul al doilea este rtipărit, cu excepţia prefeţei mele, 
ale cărei corecturi le aştept de la o zi la alta. Tot ce i-a fost 
expediat pînă acum lui D[anielson] s-a primit şi 7 coli sînt 
traduse 273. Din volumul al treilea am dictat mai bine de jumă
tate, dar două capitole 309 îmi vor mai da încă multă bătaie de 
rap. Capitolul despre capitalul bancar şi despre credit este atît 
ele învălmăşit încît ar descuraja şi pe unul mai în putere decît 
mine, dar n-am încotro. Acum am ajuns la renta funciară. Este 
admirabil. Dar trebuie lucrat mult căci manuscrisul datează 
din 1865 şi se impune să studiez extrasele lui din 1870---78 
despre bănci şi de_spre proprietatea funciară în America şi în 
Husia. Şi sînt foarte multe. Prin urmare, acest al treilea vo
lum se va mai lăsa aşteptat cel puţin încă un an. 

Mica furtună care s-a produs în rîndurile noastre în Ger
mania se va potoli, probabil 286, căci Reichstagul intrînd în 
vacanţă, domnii din „fracţiunea socialistă" s-au împrăştiat. 

74) a volumului I al "Capitalului". - Nota red. 
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„Sozialdemokrat" a repurtat o victorie morală împotriva „frac
ţiunii". Dar asta nu înseamnă că s-a terminat ; poate să în
ceapă din nou. Dacă n-ar fi legea împotriva socialiştilor 22, eu 
m-aş declara pentru o sciziune oficială. Dar atîta timp cît le
gea este în vigoare, noi sîntem dezarmaţi şi toate atuurile sînt 
în mîna grupului mic-burghez din partid ; în definitiv nu tre
buie să provocăm noi sciziunea. Toată această poveste era 
inevitabilă şi ea trebuie să se întîmple mai devreme sau mai 
tîrziu ; dar ea s-ar Ii produs fie mai tîrziu, fie în condiţii mai 
favorabile pentru noi, dacă Liebk[necht] n-ar fi făcut nişte 
prostii monumentale. El nu numai că a oscilat între cele două 
grupuri şi a favorizat întotdeauna pe micul burghez, dar a şi 
fost dispus nu o dată să sacrifice caracterul proletar al parti
dului pentru o aşa-zisă unitate în care nu crede nimeni . Se pare 
că acum propriii lui protejaţi, reprezentanţii aripii mic-bur
gheze, s-au săturat de jocul lui dublu. Liebk[necht] crede în
totdeauna în cele ce spune, atunci cînd spune ; dar de fiecare 
dată cînd vorbeşte cu altcineva crede alrtceva. El este ba întru
chiparea revoluţiei, ba întruchiparea prudenţei. Asta nu în� 
seamnă că în ziua decisivă nu va fi cu noi şi nu ne va declara : 
v-am spus asta întotdeauna ! Toate acestea rămîn între noi. 
lmbrăţişeaz-o pe Laura din partea mea. 

Cu cea mai caldă prietenie. 

1 6 8  

Al vostru, 
F. E. 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

(Ciornă) 
[Londra, 19 mai 1885] 

Stimate cetăţene, 
V-am expediat recomandat traducerea 75) cu observaţiile 

mele. Regret profund că slabele mele cunoştinţe de limbă ita
liană nu mi-au permis să le formulez mai bine, dar sper că sînt 

76) Traducerea in limba italiană a cărţii lui Engels "Originea fa-
miliei, a proprietăţii private şi a statului". - Nota red. 



290 F. Engels 

inteligibile. M-a uimit faptul că dvs„ care n-aţi trăit şi n-aţi 
învăţat limba în Germania, aţi putut reda aitît de bine ideile 
mele. N-am găsit prescurtări, expresii idiomatice sau proverbe 
interpretate incorect ; iar tocmai aceasta este dificultatea pen
tru cel care nu vorbeşte limba uzuală sau chiar dialectele ţării, 
căci asemenea lucruri nu se găsesc nici în gramatici şi nici în 
dicţionare. Cred că în unele cazuri aţi fi putut traduce ceva 
mai liber şi mai îndrăzneţ, cu atît mai mult cu cit sensul era 
corect. 

Mă tem că nota referitoare la „marcă" nu este destul de 
clară. După părerea mea, este singura care trebuie tipărită. 
Celelalte sînt numai spre informarea dvs. Dacă această notă 
nu vi se pare des.tul de clară, vă rog să-mi comunicaţi şi voi 
încerca S-'() rescriu. 

Vă rog să mă scuzaţi că revizuirea traducerii a durat atît 
de mult, dar sînt foarte ocupat cu dictarea manuscriselor lui 
Marx şi nici serile nu sînt întotdeauna liber ; în afară de aceas
ta, tocmai acum am primit spre revizuire o traducere în limba 
dan�ză 76), fără a mai voribi de traducerea în engleză a „Ca
pitalului" 77) . 

Vă mulţumesc încă o dată pentru osteneala pe care v-aţi 
dat-o cu lucrarea mea şi rămîn. 

Publicat pentru prima oară 
ln K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

169  

Al dv. devotat 

Orlginalul în limba italiană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 29 mai 1885 

Draga mea Laura, 
Prin urmare, măcar un lucru este acum clar - sărmanul 

Paul stă în închisoarea Ste-Pelagie aio. Sper că nu pentru 4 luni 

7') F. Engels - "Originea familiei, a proprietăţii private şi a 
statului". - Nota red. 

77) volumul I. - Nota red. 
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- şi încă cele mai bune din an ! Cel puţin are consolarea că nu 
mai trebuie să se chinuie între braconnier 78) şi vol avec effrac
tion (de puanteur) 79) ! Trebuie, de asemenea, să considere că 
este o victorie şi fap1:Jul că se află din nou în vechea lui închi
soare, în societatea unui anarhist palavragiu. Acum să sperăm 
că Revillon şi alţi cîţiva deputaţi vor pune în mişcare cabine
tul liberal şi îi vor obţine eliberarea. 

Harney a plecat ieri la Macclesfield şi a ajuns cu bine. 
Şi-a revenit realmente, dar, fireşte, durerile mai persistă, iar el 
de îndată ce se simte mai bine, începe să hoinărească cu bir
jele ; aşa a făcut cu două zile înainte de plecare, apoi a venit 
călătoria ; bineînţeles că după toate astea s-a resimţit. Mă tem 
că nu se va însănăt-oşi nkiodată complet, în parte pentru că 
boala este prea veche, în parte pentru că el e inconsecvent şi 
îşi pleacă urechea la oricine îi recomandă un medicament. Pen
tru sărmana Nim au fost vremuri grele, şi de aceea mă bucur 
că a plecat. Sam Moore a trebuit să se mute la Pumps ; cred 
că asta îi convine acum, deoarece vrea să viz1teze expoziţii, ga
lerii de tablouri, institute de arte frumoase şi altele ; prin 
urmare, el şi Pumps îşi petrec vremea foarte plăcut. Astăzi 
se duc la „Lord's" 80) să vadă un m�ci de crichet. 

Azi dimineaţă am primit ultima coală de corectură a pre
feţei mele la volumul al doilea 81) ; vezi, deci, că ştirea despre 
apariţia lui este tot o scorneală a ziarelor. Fii sigură că de 
îndată ce apare volumul şi vom primi exemplarele, unul iţi 
va fi expediat chiar jn aceeaşi zi. Cea de-a treia ediţie a lui 
„ 1 8  Brumar" este la tipar ; s-au tras două coli. 

Traducerea în italiană a „Originii" 82) este şi ea la tipar. 
Vei vedea însă că nu poate fi luată ca bază pentru versiunea 
franceză 311• Paul ar putea s-o folosească numai pentru a în
ţelege mai bine originalul, căci altfel nu ar realiza decît o 
copie extrem de diluată şi rechaufee 83), iar eu n-am ambiţia 
să mă prezint cu aşa ceva în faţa publicului francez. Omul 81) 
a făcut tot ce a putut, iar unele pasaje sînt realmente bune. 
Dar nu te poţi aştepta de la el, care a învăţat singur germana 

78) - braconier. - Nota trad. 
79) - furt prin efracţie (cu mirosuri). - Nota trad. 
80) - Denumirea unui teren de crichet (Lord's Crichet Grounds). 

-· Nota red. 
81) al „Capitalului". - Nota red. 
82) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului ". 

- Nota red. 
83) - încălzită - în limba franceză in text. - Nota red. 
84) Martignetti. - Nota red. 
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la Benevento să traducă expresiile idiomatice germane în ex
presiile idiomatice italieneşti corespunzătoare, iar eu n-am pu
tut corija această carenţă, deoarece iitaliana mea idiomatică nu 
este italiană ci milaneză, şi aproape că jumătate din ea am uitat. 

Sper că Parisul nu va ajunge iarăşi, din cauza drapelelor 
roşii etc. 312, teatrul unor ciocniri - poliţia are nevoie numai 
de cîteva baricade, şi dacă le va avea, va fi un măcel îngrozi
tor - poporul n-are nici o şansă de victorie. Ohiar dacă gu
vernul ar şovăi, militarii reacţionari ar avea grijă să fie pre
gătiţi şi să acţioneze. 

Paul are o consolare - în ziua înhUJffiării marelui bătrîn 
al Franţei 85) va fi, ca să spunem aşa, „în afara Parisului" .  

In timp c e  aveam colile d e  corectură, i -am  scris lui Har
n ey, i-am trimis nişte pachete şi i-am răspuns unui cofetar 
din Kolmar 86), care mă întreba dacă poate să găsească de 
lucru la Londra (i-am răspuns - bineînţeles că nu) şi am 
rezolvat diverse alte probleme ; s-a făcurt 5 şi 20, trebuie să 
închei dacă vreau să mai prind poşta deschisă. In speranţa, 
deci, că Paul nu va fi nefericit şi că nu va rămîne prea mult 
timp acolo unde se află, şi că tu, în pofida tuturor acestor 
griji, îţi vei păstra starea sănătăţii anormală pentru Paris, în
chei scrisoarea. 

Salutări de la Nim. 

1 7 0  

Cu drag, al tău 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

Londra, 3 iunie 1885 

Stimate domn, 
Am primit scrisoarea dvs. din 24 aprilie (6) mai şi sper 

că v-au parvenit colile 21-26 pe care vi le-am expediat la 

811) Victor Hugo. - Nota red. 
ee) Wegmann. - Nota red. 



Scrisori din 1885 293 

13 mai 273. Astăzi vă trimit restul - 27-33. Sper ca peste 
dteva zile să vă pot expedia prefaţa etc. Din această prefaţă 
veţi vedea că manuscrisul volumului al III-lea datează încă 
din 1 864-1866, perioadă în care autorul nu se famili�izase cu 
relaţiile agrare din ţara dv. 313• Acum lucrez la capitolul despre 
renta funciară dar n-am întîlnit nici o referire la condiţiile din 
Rusia 314. După ce tot manuscrisul va fi transcris şi va fi lizibil, 
va trebui să-l pun în ordine, şi să-l compar cu alte materiale 
lăsate de autor ; pentru capitolul despre renta funciară există 
extrase foarte ample din diferitele lucrări statistice, pe care 
le-a primit de la dvs., dar încă nu pot spune dacă există şi 
însemnări critice care să poată fi valorificate în acest volum. 
Ceea ce există va fi însă utilizat cu maximă conştiinciozitate. 
ln orice caz, numai cu munca de transcriere propriu-zisă voi 
fi ocupat pînă la sfîrşitul toamnei şi întrucît manuscrisul are 
aproape 600 de pagini in folio, va trebui, probabil, împărţit 
în două. 

Analiza rentei funciare este, din punct de vedere teoretic, 
atît de completă încît veţi găsi fără îndoială multe lucruri in
teresante pentru condiţiile specifice din ţara dvs. In acest ma
nuscris, însă, nu sînt analizate formele precapitaliste ale pro
prietăţii funciare ; despre ele se vorbeşte doar în treacăt atunci 
cînd se fac comparaţii. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Minuvşie godî" nr. 2, 1908 

1 7 1  

Al dv. foarte devotat, 
P. W. Rosher BiJ 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 
Londra, 3 iunie 1885 

Dragă Sorge, 
Am fost foarte afectat aflînd că nu eşti în stare să scrii ; 

sper că acum te simţi mai bine. Am primit lucrările lui Gron-

B7) Pseudonimul conspirativ al lui F. Engels� - Nota red. 
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lund şi Ely 88), precum şi ziarele şi îţi mulţumesc. Ely este 
un filistin bine intenţioniat şi cel puţin îşi dă mai multă oste
neală decît tovarăşii lui germani întru suferinţă şi prostie, 
lucru pe care trebuie să--1 recunoaştem. Gronlund, dimpotrivă, 
îmi face impresia că e un mare speculant : folosindu-se de lu
crările noastre, fie că le înţelege sau nu, el urmăreşte, evident, 
să-şi prezinte propriile lui utopii aberante drept real live Ger
man socialism 89). Toate acestea siînt semnificative. 

Iţi trimit „ To-Day" şi „Commonweal", primul - începînd 
cu luna martie, iar al doilea chiar de la primele numere. La 
administraţie este mare dezordine ; dacă ziarul („Commonweal'") 
nu soseşte cu regularitate la „Sozialist", aş dori foarte mult să 
fiu anunţat, ca să le pot face dovada acestei dezordini pe care 
secretarul o neagă, dar ea totuşi există. 

Pe Fabian, cel mai bun lucru este să-l ignorăm t.otal, omul 
simte nevoia să-i facă pe ceilalţi să vorbească despre el, dar 
nu trebuie încurajat 9°). Principala acuzaţie pe care mi-o aduce 
el este că în „Anti-Diihring" am defăimat cu rea-intenţie pe 
./ - 1, lucru de care s-a plins şi într-o scrisoare adresată lui 
Marx 1'15• 

In privinţa indivizilor din Reichstag, ai intuit tot atît de 
bine ca mine : subvenţiile pentru companiile de navigaţie ma
ritimă 258 au demonstrat colosalul lor aipetit mic-burghez. S-a 
ajuns în pragul sciziunii, dar acest lucru trebuie evitat atîta 
timp cît e în vigoare legea împotriva socialiştilor 22. Dar în
dată ce noi vom avea din nou în Germania o oarecare elbow
room 91), este foarte probabil că sciziunea se va produce iar 
atunci ea ne va fi utilă. O fracţiune socialistă mic--burgheză 
este inevitabilă într-o ţară ca Germania, unde mica-burghezie, 
într-o măsură mai mare decît dreptul istoric, „n-are nici o 
dată" 315• Constituită separat de partidul proletar o astfel de 
fracţiune ar fi chiar utilă. Dar acum, o asemenea separare, dacă 
ar fi provocată de noi, n-ar face decît să dăuneze. Dacă ei 
înşişi nu vor mai recunoaşte practic programul, cu atît mai 
bine, atunci îi vom putea combate public. 

Şi voi, în America, pătimiţi din cauza unor mari savanţi 
care sînt de aceeaşi talie cu Geiser, Frohme, Blos etc. ai so-

88) L. Gronlund. „ The Cooperative commonwealth in its outlines. 
An exposiltion of modern socialism" ; R. T. Ely. „French and german 
socialism in modern times". - Nota red. 

89) socialism german autentic - Nota red. 
90) Vezi volumul de faţă, p. 127-128. - Nota red. 
91) textual - spaţiu. aici - libertate de acţiune. - Nota trad. 
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cialiştilor mic-bu:righezi din Germania. Excursurile istorice ale 
iui Stiebeling, Douai etc. din „Sozialist" pe tema migraţiei 
popoarelor m-au amuzat copios 316 ; aceşti domni au studiat 
toate acestea cu mult mai bine şi mai itemeinic decît mine. Cel 
mai grozav este Douai. Astfel, în Nr. 1 3  din „Sozialist" el 
afirmă că pe vremea cuceririlor germane în Italia etc. regele 
primea 1/3 din pămînturi, 2/3 primeau soldaţii şi ofiţerii, iar 
din acestea alte 2/3 reveneau foştilor sclavi etc. „Aşa se spune 
în Jornandes şi Cassiodorus 317. Am rămas înmărmurit cînd am 
citit asta. „Acelaşi lucru se spune şi despre vizigoţi. Şi în 
Franţa a fost la fel". Totul este o născocire de la A la Z ;  nici 
Jornandes, nici Cassiodorus şi nici un alt autor al epocii nu 
afirmă aşa ceva. Este o ignoranţă totală şi în acelaşi timp o 
neruşinare să mi se reproşeze o asemen�a tîmpenie şi în acelaşi 
timp să se afirme că „eroarea mea poate fi dovedită". Toate 
sursele, pe care le-am studiat, arată tocmai contrariul. De data 
asta nu am reacţionat, pentru că lucrurile s-au petrecut în 
America, unde nu se poate obţine mare lucru într-o asemenea 
dispută, dar pe viitor Monsieur Douai să fie mai prudent, s-ar 
putea să-mi pierd odată răbdarea. 

Volumul al II-lea al ,,Capitalului" este deja tipărit, nu 
mai aştept decît ultima jumătate de coală a prefeţei, în care 
Rodbertus primeşte din nou ceea ce i s� cuvine. Cartea a III-a 
merge bine, dar mai am încă mult de lucru ; asta nu e rău, 
căci trebuie mai întîi să asimilez volumul al doilea. Dealtfel 
acesta din urmă va dezamăgi, căci el este în mare măsură pur 
ştiinţific, nu prea are material agitatoric. In schimb, volumul 
al treilea va fi din nou lovi tura de trăznet, deoarece aici pro
ducţia capitalistă es.t"! analizată pentru prima oară într-o co
nexiune şi întreaga economie politică burgheză oficială este 
::i.runcată peste bord. Este însă mult de lucru. De la Anul Nou 
am transcris pe curat mai bine de jumătate şi cred că în circa 
4 luni voi încheia această primă etapă. Dar apoi urmează re
dactarea propriu-zisă, care nu va fi o treabă uşoară, deoarece 
capitolele cele mai importante sînt scrise desitul de dezordonat 
-- mă refer la aspectul formal. Totul va fi dus la bun sfîrşit, 
numai că am nevoie de timp. Iţi imaginezi că rpînă termin sînt 
nevoit să amîn toate celelalte ; îmi neglijez pînă şi corespon
denţa, iar de scris articole mici nu poate ft vorba. Te rog să 
ai grijă să nu apară nimic în „Sozialist" despre ceea ce am 
spus în legătură cu volumul al III-lea. Aceasta ar putea pro
voca neplăceri la Zi.irich şi în general. Ceea ce este necesar ca 
lumea să ştie voi spune în prefaţa la volumul al II-lea. 
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Tussy ·e bine. Cei doi 92) se înţeleg de minune, dar din 
păcate nu sînt întotdeauna foarte sănătoşi. Lafargue este din 
nou închis pentru 4 luni din cauza vechii amenzi 310. La 24 mai 
poliţia pariziană a vrut să provoace, o încăierare, dar n-a 
reuşit, şi miniştrii s-au înspăimîntat 312. Aşa că potlogăria pe 
care voiau s-o facă în legătură cu Victor Hugo nu le-a reuşit, 
şi asta e bine. Intrucît nu există o gardă naţională, nu pot fi 
procurate arme, şi orice puci este sortit eşecului. Tactica tre
buie întotdeauna modificată în funcţie de împrejurări. Salutări 
lui Dietzgen şi lui Adolph 93) . 

Publicat pentru prima oară 
în "Briefe und Ausziige 
aus Briefen von Joh. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u.A. an F. A. Sorge 
und Andere". Stuttgart, 1906 

1 7 2  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benvento 

Londra, 13 iunie 1885 

Stimate domn, 
Fiţi atît de amabil şi trimiteţi-mi, vă rog, şase exemplare 

din traducerea 94) dvs., va fi suficient. 
Sper că aţi primit scrisoarea pe care v-am trimis-o cu apro

ximativ zece zile după traducere 95). 
Al dv. devotat, 

F. Engels 

92) Eleanor Marx-Avelmg şi Edward Aveling. - Nota red. 
H) Sorge junior. - Nota red. 
8') F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă„. 

- Nota red. 
96) Vezi volumul de faţă, p. 289-290. - Nota red. 
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Vă trimit, de asemenea, un exemplar din „Manifestul Par
tidului Comunist din 1847" (de Marx şi Engels). Oricît de 
vechi ar fi, cred că mer1tă 01-icînd să fie citit. 

Publicat pentru prima oară în : 
„La corrispondenza di Marx e Engels 
con italiani. 1848-1895", Milano, 1964 

1 7 3  

Originalul în limba italiană 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 318 

la Geneva 

Londra, 15 iunie 1885 

Dragă bălrîne, 
Scrisoarea ta m-a bucurat mult ; este într-adevăr al naibii 

de prost că sîntem atît de departe unul de altul. Dar sînt con
vins că o să vină vremea cînd cei ca noi vor putea din nou să 
călătorească nestingheriţi, fără să fie împiedicaţi de lucrări 
urgente şi de şicanele poliţiei de pe continent. Atunci o să-mi 
fac bagajele şi am să vin la tine. 

Deocamdată, lumea merge încet înainte, dar probabil că 
în curînd va merge un pic mai repede. Bătrînul Wilhelm ar fi 
dat de mult ortul popii, dar de sus i s-a comunicat că parada 
îngerilor nu e pusă la punct şi anume că ei n....au învăţat încă 
să ţină cadenţa în aer şi, de aceea, deocamdată nu poate fi pri
mit cu onorurile cuvenite. Şi iată că acum l-a trimis pe Fried
rich Karl în inspecţie 319. Să sperăm că el va putea raporta 
că feldmareşalul, arhanghelul Mihail, a reuşit să ridice oştirea 
îngerilor la perfecţiunea prusacă dorită şi atunci bătrînul Wil
helm se va grăbi, probabil, să primească parada cerească a 
gărzii. 

Ai perfectă dreptate, în Franţa radicalismul se deteriorează 
extraordinar de repede. De fapt el mai are o singură persona
litate - pe Clemenceau. Cîru:l îi va veni rîndul, i se vor spul
bera o grămadă de iluzii şi, în primul rînd, aceea că în Franţa, 
s-ar putea guverna astăzi o republică burgheză fără să se fure 
şi fără să se îngăduie furtul. Este pasibil ca el să meargă mai 
departe. Dar asta nu e necesar.  Necesar e numai ca această 
ultimă salvare a burgheziei să arate ce poate, şi anume nimic, 
dacă se menţine pe actuala poziţie. 
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Aici, în Anglia, lucrurile merg foarte bine, chiar dacă 
altfel decît la noi. Din 1 848, parlamentul englez este indubi
tabil cea mai revoluţionară instituţie reprezentativă din lume, 
iar alegerile următoare vor inaugura o eră nouă, chiar dacă 
acest lucru nu se va vedea imediat 320• In parlament vor intra 
muncitori, într-un număr variabil şi unii mai răi ca alţii. Dar 
aici asta e ceva necesar. Toate lichelele care în timpul Inter
naţionalei au trecut drept burghezi radicali cinstiţi trebuie 
acum să-şi arate în parlament adevărata faţă. Atunci masele 
vor deveni şi aici socialiste. Supraproducţia industrială va face 
restul. 

Gîlceava din partidul ge1man nu m-a surprins 286. într-o 
ţară de mic-burghezi, cum este Germania, partidul trebuie să 
aibă şi el o aripă dreaptă mic-burgheză „cultă", de care se va 
debarasa în momentul decisiv. în Germania socialismul mic
burghez datează din 1844 şi el a fost criticat încă în „Manifes
tul Comunist". El este la fel de nemuritor ca micul burghez 
german. Atîta timp cît este în vigoare legea împotriva socia
liştilor 22, nu sînt de acord ca noi să provocăm sciziunea, deoa
rece armele nu sînt egale. Dar dacă domnii vor provoca sci
ziunea, încercînd să suprime caracterul proletar al partidului 
şi să-l înlocuiască cu o filantropie vulgară estetico-sentimen
tală fadă atunci nu vom avea încotro. 

Continui cu dictarea volumului al itreilea al „Capitalului". 
Este o lucrare extraordinară, care sub raport ştiinţific pune în 
umbră chiar primul volum. De îndată ce va fi transcris astfel 
incit să fie lizibil şi pentru alţii, voi avea timp să fac ordine 
în hîrtii. Atunci am să caut şi lucrurile tale 86• Dar pînă atunci 
- cam pînă în toamnă - nu mă pot ocupa de nimic altceva. 
Volumul al doilea este deja tipărit şi peste vreo două săptă
mîni am să-ţi pot trimite un exemplar. 

Fiicele lui Marx sînt în general bine, soţul doamnei La
fargue este din nou pentru patru luni iLa închisoare (unde exe
cută o pedeapsă în loc să plătească amendă) 310, iar doamna 
Aveling desfăşoară aici o intensă activitate propagandistică al 
cărei succes în mase nu se va putea vedea însă decît mai tîrziu. 

Ţi-am expediat din nou un mandat de cinci lire, probabil 
că ai primit deja avizul. Sper că e binevenit. Ai grijă de sănă
tatea ta, ca să mai ai o mică satisfacţie care în orice caz nu e 
prea departe. Eu sînt în general sănătos, dar doctorii spun că 
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nu voi mai putea încăleca un cal decît cu greu - prin urmare 
sînt inapt pentru serviciul militar - la naiba ! 

Pentru totdeauna, 

Publi cat pentru prima oară prescurtat 
în : F. Engels. „Vergessene Briefe 
(13riefe Friedrich Engels' 
an Johann Philipp Becker)".  
Berlin, 1920 şi integral în : 
K. MdrX şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

1 74 

Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Londra, 16 iunie 85 

Dragă Ede, 
Săptămîna trecută ţi-am returnat recomandat ambele bro

şuri ale lui Rodbertus din arhivă, sper că le-ai primit. Ieri 
K. K[autsky] a primit colecţia completă a lui "Fr[ank]furter 
Zeitung" cu diversele „declaraţii". Foarte amuzant. Aş putea 
să pariez însă că zarva se va potoli şi că majoritatea fracţiunii 
se va linişti, decizînd că de ambele părţi s-au comis greşeli 286• 
Toate acestea sînt, deocamdată, doar străfulgerări, dar şi un 
simptom. 

Astăzi Friedrich Karl inspectează oştile cereşti ale în
gerilor şi le ocărăşte pentru că execută prost marşul de pa
radă 319. 

Publicat pentru prima oară 
in ! „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

Al tău, 
F. E. 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 16 iunie 1885 

Draga mea Laura, 
Prin urmare, ai aceleaşi gnJ1 ca şi mine ! Musafiri, care 

de altfel sînt agreabili, dar deranjează al naibii, cînd eşti mai 
ocupat decît ei. în ultima săptămînă am intenţionat în fiecare 
seară să-ţi scriu, dar n-am reuşit, fie din cauza vizitatorilor, 
fie din cauza unor urgente scrisori de afaceri. Chiar şi acum, 
la unu şi jumătate noaptea, cu greu am găsit cîteva clipe ca 
să-ţi pot scrie cîteva rînduri care, pe lîngă scrisorile tale tandre 
şi vesele, sînt destul de jalnice ! Dar nu se poate altfel, iar tu 
va trebui să te mulţumeşti cu mîzgăleiala mea. 

Cred că amănunte despre decedatul care îl interesează pe 
Lavrov pot fi aflate fără prea mari diificultăţi. Dar ce trebuie 
să fac eu în această chestiune ? Percy poate lămuri aceste lu
cruri la fel de bine ca oricare altul, dar, fireşte, <'ă trebuie să 
i se plătească tariful londonez obişnuit 96). 

Tussy n-a fost pe aici d uminica trecută, ei 97) s-au dus pe 
fluviu cu un tînăr care are o barcă şi un cort, căci voiau să 
inhaleze aer proaspăt. British Museum este un loc cît se poate 
de agreabil, dar nu să locuieş.ti vis-a-vis de el. Aşa că îi voi 
vedea abia duminica viitoare. 

Kautsky a primit şi a tradus articolul lui Paul despre le 
creur du cceur du monde, qui vient de cesser de battre 98) 
(mă refer la �ur nr. 1) 321. 

Mă bucură faptul că germanii trimit ceva bani pentru ale
gerile din Franţa. Păcat că cei care o fac sînt hamburghezii, 
fiindcă banii sînt destinaţi mituirii lui Liebkneoht, pentru a-l 
determina să fie de partea lor (cea mic-burgheză) în actuala 
furtună . . .  într-un pahar cu apă, care are loc acum în rîndurile 
parlamentarilor germani 322• Cred că această furtună va trece, 
cel puţin de data aceasta, dar ea este simptomatică. Dacă ·legea 
împotriva socialiştilor 22 ar fi abrogată şi noi am avea libertate 

941) Vezi volumul de faţă, p. 270 - Nota red. 
17) EleanQr Marx-Aveling şi Edward Aveling. - Nota red. 

, ") - inima inimii lumii, care a încetat să mai bată. In limba 
franceză în original. - Nota trad. 
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de acţiune şi dacă cea de-a treia carte a „Capitalului" ar fi 
terminată, n-aş avea nimic împotrivă să terminăm cu povestea 
asta. Dar, în situaţia actuală, sînt pentru o politică de tempori
zare. Intr-o bună zi sciziunea se va produce şi atunci domnii 
mic-burghezi vor avea ceea ce merită. De altfel, văd din „So
zialist", care apare la New York, că şi acolo s-au strîns bani 
pentru alegerile din Franţa. 

Sărmanul Paul ! Mă tem că va fi nevoit să petreacă la 
belle saison 99) în închisoare 310• Odată ajuns acolo, nu cred că 
l-ar putea salva altcev:1 decît un acte de grâce 100) din partea 
bătrînului Grevy. In orice caz, o lună a şi trecut, iar adaptabili
tatea lui îl va ajuta să suporte restul. 

Din Petersburg aflu că au primit toate colile de corectură 
şi că din cele 33 au şi fost traduse 1 8  273• Mi se pare că a mers 
prea repede pentru ia fi bine. 

Nu-ţi poţi imagina ce la largul său se simte John Bull în 
criza guvernamentală 323. Nici urmă de îngrijorare. Ziarele de 
seară, ediţiile speciale etc. nici nu se vînd. The Grand Old 
Man 101),  cum îl denumesc ele pe Gladstone, dispare de pe scena 
politică absolut neobservat. Ingratitudinea ia.cestei lumi este 
într-adevăr şocantă. Fapt e că whigii şi radicalii au constatat, 
tocmai în ajunul noilor a legeri cu partidparea electoratului 
revoluţionarizat 320, că nu mai pot acţiona împreună 324• Prin 
urmare, există speranţe că după alegerile din 1toamnă toryi şi 
whigii vor forma o coaliţie. Iar atunci întreaga proprietate fun
ciară se va găsi de o parte, întregul capital industrial de cea
laltă, iar clasa muncitoare va fi nevoită să se confrunte cu 
ambele - punctul de plecare a l  unei situaţii revoluţionare. 

Astăzi este mare paradă în cer. Friedrich Karl inspectează 
oştile domnului 319• Mă tem că o să găsească mari neajunsuri 
marşului şi că-i va comunica bătrînului Wilhelm că· ele nu 
sînt încă pregătite să defileze în faţa lui. Ei, dacă arhanghelul 
Mihail ar fi putut fi trimis să slujească cîţiva ani în garda 
prusacă ! 

Nim se plînge de reumatism şi a ameninţat că n-o să mai 
bea bere, dar i-am spus că e o prostie şi sper că o să mă 
creadă. Pumps şi copiii sînt bine. Percy, ca de obicei, se cian-

99) - anotimpul frumos. - Nota trad. 100) - o graţiere. - Nota trad. 
101) - Marele bătrin. - Nota trad. 



302 F. Engels 

dăneşte cu părinţii. Anexez cecul de 10  lire sterline. Sur ce 102) 
- rămîn al tău cu drag, 

1 7 6  

F .  Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliiter :123 

la Hottingen-Zi.irich 

Londra, 16 iunie 188:> 

Stimate d-le Schli.iter, 
1 .  Ambele procese de la curtea cu juri - procesul lui 

„N[eue] Rh{einische] Zeitung" şi procesul Comitetului demo
craţilor 326 - din 1 849 - au fost publicate atunci împreună 
conform relatării apărute în ziar sub titlul : „Două procese 
politice". Dacă doriţi să republicaţi unul dintre ele, sau pe 
amîndouă, va fi foarte bine şi eu am să vă scriu o prefaţă. 

2. „Procesul comuniştiilor" 1o3) ar f1 şi el util de publicat ; 
pe de o parte, le-ar dovedi încă o dată bătiinilor lassalleeni 
că şi pînă la marele Ferdinand 104) în Germania s-a făcut ceva, 
iar în acest caz acţiunea de atunci a prusienilor a prefigurat 
ceea ce se petrece astăzi în condiţiile legii împotriva socialiş
tilor 22• Şi pentru aceasta sînt dispus să vă dau o prefaţă 105) 
dar numai dacă realmente se tipăreşte ; din păcate, timpul 
nu-mi permite să scriu pentru sertar. In afară de aceasta, nu 
am un exemplar al ediţiei de la Leipzig, cu observaţiile supli
mentare ale lui Marx 106). Faptul că nici Marx, nici eu n....am 
primit un exemplar al ediţiei denotă modul în care se lucra 
pe atunci la această editură. 

102) - Cu aceasta. - Nota trad. 
103) K. Marx - „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la 

Colonia. - Nota red. 
104) Lassalle. - Nota red. 
105) F. Engels. - „Cu privire la istoria Ligii Comuniştilor" -

Nota red. 
10fl) K. Marx. - „Postfaţă la ediţia a doua a lucrării ... Dezvăluiri 

asupra procesului comuniştilor de la Colonia»". - Nota red. 
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Aveţi în arhivă : Stieber şi We1muth, „Die Kommunisten
verschwărungen des 19.  Jahrhunderts" (Berlin, Hayn, 1853, 2 
Teile), aşa-numita „carte neagră" ? Acolo sînt citate două a�rese 
ale Organului Central către Ligă 107) care ar putea fi publlcate 
ca anexă. 

Dacă înţeleg bine, intenţ)onaţi să publicaţi în volum arti
c.olele din „N[eue] Rh[einische] Zeitung" despre luptele din 
iunie 1848 de la Paris 327 . Ar fi foarte bine ; la unele pasaje 
aş putea aduce completări prin observaţii suplimentare şi prin 
citate adecvate din articolele lui Marx apărute în „Revue der 
N[euen] Rh[einischen] Z[eitung]" 108) .  Aceste articole sînt deo
sebit de importante înitrucît reprezintă unica descriere din epaca 
respectivă a primei bătălii a proletariatului parizian, care îi 
apără pe luptătorii din iunie, iar evenimentul în sine trebuie 
reamintit maselor cît mai des. Dar pentru o asemenea treabă 
am nevoie de cel puţin o săptămînă, iar eu nu voi fi disponibil 
decît abia în toamnă. 

4. S-ar putea să fie şi alte articole din „N[eue] Rh[einische] 
Z[eitung]" ,  dar în momentul de rfaţă nu am pur şi simplu timp 
să mă ocup ; dacă însă aveţi dv. propuneri, atunci am mai 
putea medita. Acelaşi lucru este valabil în ce priveşte alte lu
crări mai mici ale lui M[arx] şi ale mele clin perioada respec
tivă. De îndată ce manuscrisul volumului al III-lea al „Capita
lului" va fi transcris, astfel încît să fie lizibil, adică în toamnă, 
va trebui să pun în ordine hîrtii 109). De abia atunci voi şti 
ce există acolo în genere şi să aleg ceea ce s-ar putea publica. 
Dar pînă atunci nu mă pot pronunţa. Pînă cînd nu voi ter
mina de dictat volumul al III-lea al „Capitalului" voi fi ocu
pat zilnic de la 10  pînă la 5, iar serile, în afară de vizite, 
trebuie să răspund la scrisori, care sînt din ce în ce mai 
multe, să revăd ceea ce am dictat şi, în plus, să redactez tra
ducerile lucrărilor noastre (inclusiv versiunea engJeză a „Ca
pitalului ") în franceză, italiană, daneză şi engleză, aşa că pur 
şi simplu nu mai am timp şi pentru alte lucrări. Trebuie deci 
să aveţi în vedere că nu mă pot ocupa decît de ceea ce este 
foarte urgent. 

10•) K. Marx şi F. Engels - „Adresa Organului Central către Liga 
comuniştilor. Martie 1850" ; „Adresa Organului Central către Liga co
muniştilor. Iunie 1850" - Nota red. 

108) K. Marx. „Luptele de clasă în Franţa. 1848-1850". - Nota red. 
1091 manuscrisele postume ale lui K. Marx. - Nota red. 
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In afară de amintita ediţie a „Procesului comuniştilor", vă 
rog să-mi mai trimiteţi : 

3 exemplare din broşura lui Marx „Muncă salariată şi ca
pi tal". 

6 exemplare din „Manifestul Comunist", ediţia de la Zi.i
rich, care rog să fie trecute în contul meu. Aş dori, de aseme
nea, să-mi •trimiteţi un extras din contul meu ca să ştiu cum 
stau. Din fotografiile lui Marx mai există aici cîteva de am
bele formate. 

Scrisoarea alăturată vă rog să i-o predaţi lui Ede. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi l". Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

1 7 7  

C u  prietenie al dv. ,  
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

Dragă Bebel, 

la Plauen-Dresden 

122, Regent's Park Road, NW 
Londra, 22 iunie 1885 

Răspund imediat la scrisoarea ta din 19 pe care am pri
mit-o astăzi dimineaţă, pentru ca răspunsul să-ţi parvină 
înainte de plecarea în marea călătorie. 

In general sînt la curent cu ultimele evenimente, cel puţin 
in ce priveşte adunările publice, aşa că ram citit diversele 
insinuări făcute de Geiser şi Frohme, precum şi răspunsurile 
tale concise şi convingătoare 328. 

Pentru toată porcăria asta trebuie să-i mulţumim în cea 
mai mare parte lui Liebknecht, cu pasiunea •lui pentru milită
ţile savante şi pentru cei cu poziţii în cercurile burgheze, ca 
să se poată grozăvi faţă de micul burghez. El este incapabil să 
reziste unui literat şi unui negustor care cochetează cu socia
lismul. Dar în Germania tocmai aceştia sînt oamenii cei mai 
periculoşi şi, începînd din 1845, M[arx] şi cu mine i-am com
bătut neîncetat. Din momentul în care ajung în partid, wide 
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îşi fac loc întotdeauna în faţă, ei trebuie daţi la o parte, de
oarece sau au concepţii mic-burgheze ce diferă în fiecare mo
ment de cel al maselor proletare, sau ei vor să denatureze 
concepţiile acestora. Sînt însă convins că atunci cînd se va 
ajunge la momentul realmente decisiv, Liebknecht va fi de 
partea noastră şi, pe deasupra, va afirma că el a spus asta 
întotdeauna şi că noi l-am împiedicat să înceapă lupta mai 
devreme. De altfel, e bine că a primit un mic avertisment. 

Sciziunea se va produce cu siguranţă, dar eu insist în 
continuare că, în condiţiile legii împotriva socialiştilor 22, nu 
noi trebuie s-o provocăm. Dar dacă ea ne va fi impusă, nu 
vom avea încotro. Trebuie să fim pregătiţi şi, după părerea 
mea, e necesar să păstrăm cu orice preţ trei poziţii : 1) Tipo
grafia şi editura din Zi.irich, 2) conducerea ziarului „Soz[ial]
demokrat", 3) conducerea ziarului „Neue Zeit". Sînt singurele 
poziţii pe care le mai deţinem acum, dar ele sînt suficiente 
pentru a ţine legătura cu partidul chiar în condiţiile legii îm
potriva socialiştilor. Toate celelalte posturi din presă sînt ocu
pate de domnii filistini, dar ele nu valorează nici pe departe 
cît acestea trei ale noastre. Tu ai putea să împiedici realizarea 
anumitor planuri îndreptate împotriva noastră şi, după părerea 
mea, ar trebui să faci tot posibilul pentru a ne asigura aceste 
trei poziţii. Cum anume, asta trebuie să ştii tu mai bine decît 
mine. Cum este şi firesc, Ede şi Kautsky se simt extrem de 
nesiguri în posturile lor redacţionale şi au mare nevoie de în
curajare. Că se urzesc intrigi puternice împotriva ambilor, este 
evident. Amîndoi sînt extrem de capabili şi de utili : în pro
bleme teoretice, Ede are o minte deschisă, în plus este spiritual 
şi inventiv ; nu are însă încredere în sine, ceea ce astăzi este 
într-adevăr rarisim iar în condiţiile grandomaniei generale, 
proprii pînă şi celui din urmă dobitoc cu studii, este chiar un 
merit ; Kaurtsky a învăţat în universităţi înspăimîntător de 
multe tîmpenii, dar îşi dă toată silinţa să le uite ; amîndoi sînt 
receptivi la critica sinceră, au înţeks corect esenţialul şi me
rită toată încrederea. în comparaţie cu groaznicul tineret cul
tivat care se lipeşte de partid, aceşti doi oameni sînt perle 
veritabile. 

Sînt întrutotul de acord cu tine în ce priveşte reprezen
tanţii noştri parlamentari în general şi imposibilitatea de a 
avea - în vremuri de pace, ca acum - o reprezentare auten
tic proletară. Parlamentarii, în mod necesar mai mult sau mai 
puţin burghezi, sînt un rău tot atît de inevitabil ca şi agita
torii de profesie - muncitori pe care burghezia i-a lăsat fără 
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lucru. Acest din urmă fenomen era larg răspîndit încă din 
1 839-1848 �a chartişti şi l-am remarcat încă de atunci. Dacă 
se va introduce diurna, asemenea muncitori vor sta alături de 
deputaţii preponderent burghezi şi mic-burghezi, respectiv 
„cultivaţi". Dar toate acestea se vor rezolva. Încrederea mea 
in proletariatul nostru este tot atît de neoondiţionată pe cît 
de nelimitată este neîncrederea mea în filistinismul german 
tradiţional. Iar cînd vor veni vremuri ceva mai furtunoase, 
lupta se va intensifica în aşa măsură încît angajarea în această 
luptă se va face cori a.more llO), iar amărăciunea provocată de 
nimicnicia şi filistinismul, cu care tu trebuie să te baţi acum 
en detail şi pe care eu o cunosc dintr-o veche experienţă, se va 
pierde în amploarea bătăliei şi atunci vom avea în parlament 
oameni adevăraţi. Sigur, mie îmi esrte uşor să vorbesc de aici, 
dar tu trebuie să înghiţi toată ciol'ba asta respingătoare, şi, 
intr-adevăr, nu-i uşor. în orice caz, mă bucur că fizit: te simţi 
din nou bine. Cruţă-ţi nervii pentru vremuri mai bune, o să 
mai avem nevoie de ei. 

Cartea a III-a a „Capitalului" a fost în cea mai mare parte 
dictată după manuscris şi transcrisă iiziJbH. în cinci-şase săp
tămîni această primă fază va fi aproape înoheiaită. Urmează 
extrem de dificila redactare finală, care va necesita multă 
muncă. Este însă o lucrare solipitoare, va avea efectul unui 
trăsnet. în ce priveşte cartea a II-a, aştept de la o zi la alta 
prlmele exemplare. Vei primi curînd unul. 

Bătrinul tău, 
F. E. 

23 iunie. Astăzi s-a făcut prea tîrziu ca să expediez scri
soarea recomandat, de aceea o voi trimite mîine. 

24 iunie. Am primit ziarele berlineze şi îţi mulţumesc. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1 10) cu pas;iune - în limba italiană în text. - Nota red. 
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Das Kapital� 

Kritik der politischen Oekonomie. 

Von 

Karl Marx.. 

Zweiter Band. 

Buch lI: Der Cirkulationsprocess des Ka.11itak. 

Herausgegeben von Friedrich Engdft. 

Ir am burg 
Yerlag VOD. OHo Meis!met. 

188iî. 

Coperta primei ediţii a volumului al II-lea al „Capitalului" 
cu dedicaţia lui Engels către Lavrov 
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1 7 8  

Engels către Hermann Schlilter 

la Hottingen-Zi.irich 

Londra, 1 iulie 85 

Dragă d-le Schli.iter, 
Anexez prefaţa la „Proces" 111). Celelalte îşi aşteaptă rîn

dul. Prefaţa 112) şi notele la „Procesul comuniştilor" 113) nu le 
voi putea scrie, probabil, decît la începutul lui septembrie. 
Toată luna iulie voi fi ocupat pînă peste cap, iar în august 
trebuie să mă odihnesc puţin la mare. 

După aceea voi putea trece şi la Insurecţia din iunie 327. 
Reeditarea „Miliardului silezian." mă va bucura foarte 

mult. Ar trebui să se adauge biografia lui Wolff scrisă de mine 
în „Neue Welt" (cred că prin 1873) ; voi scrie şi o introdu
cere 329. 

Deocamdată n-am primit volumul al Ii-lea al „Capita
lului". Nu cred că voi putea interveni pentru dv. pe lingă 
Meissner, căci n-am nici un drept să mă amestec în chestiunea 
asta, iar omul este fricos 330. 

Vă mai pot trimite dteva sute de fotografii ale lui M[arx] 
de ambele formate. 

In general, în Germania lucrurile merg bine, muncitorii 
noştri vor face acolo ordine în toate. 

Al dv. devotat, 
F. E. 

Trimiteţi-mi, vă rog, ultima corectură din „Diihring" ca 
să pot face lista greşelilor de tipar. Pe viitor vă rog să-mi tri-

111) F. Engels. „Prefaţă la broşura „Karl Marx ln faţa juraţilor 
din Koln„". - Nota red. u1) F. Engels. „Cu privire la istoria Ligii comuniştilor". - Nota red. 

na) K. Marx. - „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la 
Colonia". - Nota red. 
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miteţi întotdeauna două exemplare de corectură, aşa cum se 
obişnuieşte pretutindeni şi cum este realmente necesar. 

Dacă doriţi să daţi articolelor titlul „Din -+<Neue Rheinische 
Zeitung„", fascicula I, II etc.,  n-am, fireşte, nimic împotrivă. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

1 7 9  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germana 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 4 iulie 1895 

Draga mea Laura, 
Anexez un cec de 15 lire sterline, cit a cerut Paul ; sper 

că el nu suferă prea mult din cauza căldurii care trebuie să 
fie acum destul de supărătoare la Ste-Pelaigie 310. 

Aventura ta cu ruşii mi-a readus în memorie vremurile 
cînd nu puteai să fii niciodată sigur că n-o să apară Dupont 
cu un citoyen 114) sau doi (bine dispuşi) - oare să înnopteze 
aici. · 

„Justice" anunţă, aşa cum probabil ai văzut, că Reeves 
(un om cam lipsit de mijloace băneşti din Fleet st.) intenţio
nează să publice „în fascicule" o traducere a rezumatului „Ca
pi talului" făcut de Deville. Asta este o boicotare a traducerii 
noastre 331• Dacă va fi aşa, voi fi nevoit să declar că rezumatul 
lui Deville nu este nici pe departe fidel sau, mai exact, că în 
a doua parte este mai degrabă prea fidel, întrucît cuprinde 
toate concluziile, dar omite majoritatea premiselor şi toate de
finiţiile. 

Fortin de Beauvais îmi trimite prima pa�te a traducerii 
lui „18 Brumar" făcută de el. N-am avut încă timp să o 
verific. 

114) - cetăţean. In limba franceză in original. - Nota red. 
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Dictarea volumului al treilea 115) este pe sfirşite, adică 
ceea ce se putea dicta. După ce mă înapoiez de la mare (la 
sfîrşitul lui august), mă voi apuca întîi de itrierea scrisorilor etc. 
(şi a cărţilor), iar după aceea voi începe munca propriu-zisă 
la volumul al III-lea. In ce priveşte volumul al II-lea, nu sînt 
noutăţi. Dacă n-o să apară săptămîna viitoare, am să scriu. 
Editorii ăştia invocă întotdeauna afacerile pentru a explica 
amînarea unei apariţii. 

Procesul de la Koln al Maurului 116) se reeditează la 
Zilrich. 

In ce priveşte traducerea în rusă a volumului al doilea, 
din 33 de coli sînt deja gata 1 8  273. 

Acum trebuie să plec în oraş pentru chestiuni personale 
urgente (bani), de aceea atît pentru astăzi de la 

Al tău cu drag întotdeauna, 
F. Engels 

1 80 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Gertrud Guillaume-Schack 

la Beuthen 

(Ciornă) 

[Londra, in j urul lui 5 iulie 1885] 

Mult stimată doamnă, 
La întrebarea dv. 332 nu pot să vă răspund decît că nu am 

dreptul să fac nici un fel de comunicări, destinate în ultimă 

US) al „Capitalului". - Nota red. 116) „Karl Marx în faţa j uraţilor din Koln". - Nota red. 
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instanţă publicităţii, despre colaborarea mea cu Marx la lucră
rile politice, de care ne-am ocupat confidenţial. De asemenea, 
nu pot nici în numele lui Marx, nici în numele meu, să-mi 
asum vreo răspundere pentru întregul program francez, la ela
borarea căruia, în virtutea specificului acestui material, noi 
n-am putut decît cel mult să dăm sfaturi. Confidenţial pot să 
vă comunic că expunerea de motive a programului partidului 
muncitoresc de orientare rouenneză îi aparţin într-adevăr lui 

Marx 117). 
Dacă francezii insistă mai puţin decît germanii asupra li

mitării muncii femeilor, aceasta se explică prin faptul că în 
Franţa, în special la Paris, munca femeilor în fabrică n-are 
decît un rol relativ secundar. Salariul egal la muncă egală pen

tru ambele sexe este cerut, după cît ştiu, de toţi socialiştii, atîta 
timp cît salariul mai există. Că femeia muncitoare are nevoie 
de o protecţie specială împotriva exploatării capitaliste, din 
cauza funcţiilor ei fiziologice particulare, mi se pare un lucru 
clar. Militantele englezoaice pentru dreptul formal al femeilor 

de a fi exploatate de capitalişti tot atît de mult ca bărbaţii 

sînt în mare parte şi ele interesate, direot sau indirect, în ex

ploatarea capitalistă a ambeior sexe. Recunosc că pe mine mă 

interesează mai mult sănătatea generaţiei viitoare decît ega

litatea absolută în drepturi a sexelor în ultimii ani de existenţă 

a modului de producţie capitalist. Eu sînt convins că o egali

tate autentică a femeii cu bărbatul va putea deveni realitate 

numai atunci cînd va fi desfiinţată exploatarea amîndurora de 
către capital, iar gospodăria, care acum este o îndeletnicire 

privată, va deveni o ramură a producţiei sociale. 

Publicat pentru prima oară 

ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 

val. XXVII, 1935, ed. rusă 

Originalul în limba germană 

Tradus din limba germană 

m) K. Marx. - "Introducere la programul partidului muncitoresc 
francez". - Nota red. 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 23 iulie 1885 

Draga mea Laura, 
M-am bucurat foarte mult aflînd că în curînd prizonierul 

nostru 118) va respira din nou l'air pur de la liberte (sans ega
Jite et fraternite) 119) şi ( . . .  ] 220) . 

Fireşte că Deville nu are nici o vină pentru trucul lui 
Hyndman & Co. s:;3 (se spune că „John Broadhouse", care figu
rează ca traducător, n-ar fi altcineva decît însuşi nemuritorul 
Hyndman în persoană) şi sper că povestea asta se va termina 
repede. Poate că toate acestea au fost ticluite pur şi simplu de 
H(yndman] şi K. Paul numai ca să ne incite, căci K. P[aul] 
n-a mai auzit de m ult nimic de la mine, deoarece deocamdată 
eu nu pot indica data la care voi fi gata. In orice caz, publi
carea nu ne poate lăsa indiferenţi . Fireşte că aş prefera să fie 
o alarmă falsă. Dacă însă nu va fi aşa, voi fi nevoit să declar 
public că ultima parte a rezumatului nu redă corect originalul. 
I-am spus acest lucru lui Deville înainte de tipărirea cărţii 
lui 121) şi totuşi ea a fost tipărită în vechea formă, „deoarece 
editorul n-a vrut să aştepte". In Franţa, unde în librării se 
află ediţia franceză, ar mai merge, dar aici nu se poate admite 
sub nici un motiv, deoarece traducerea engleză încă n-a apă
rut, iar rezumatul se editează pentru a-i face concurenţă. 

Gîlceava din rîndul deputaţilor germani a avut, în ansam
blu, rezultate excelente. Muncitorii au acţionat pretuti ndeni 
atît de energic împotriva acestor pretenţii ridicole, încît î ngîm
faţii domni din parlament nu vor repeta, probabil, tentativa 
de a-şi institui domin aţia 286. Oamenii noştri au acţionat fără 
echivoc, în pofida restricţiilor legii împotriva socialiştilor �2• 
Intre timp, sărmanul Liebknecht străbate Germania în lung 
şi în lat, predicînd armonia şi spunînd tuturor că nu există di-

118) Paul Lafargue. - Nota red. 
119) - aerul curat al libe:r>tăţii (fără egalitate şi fraternitate) -

Nota trad. 120) in continuare, în manuscris două rinduri sint şterse şi nu pot 
ti descifrate. - Nota red. 

121) Vezi volumul de faţă, p. 65-68. - Nota red. 
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vergenţe principiale, că totul nu este decît animozitate perso
nală, că ambele părţi au comis greşeli etc. - O găină care a 
scos boboci de raţă. In ultimii 20 de ani, el a „clocit" socia
lişti „cultivaţi" şi acum refuză cu încăpăţînare să recunoască 
că puii lui de găină sînt nişte boboci de raţă, că socialiştii sînt 
nişte filistini filantropi. 

Sînt foarte încîntat că scrutinul de listă, inventat pentru 
a eterniza guvernul oportunist 334, va distruge, probabil, opor
tunismul. Dacă Clemenceau J:şi va respecta numai jumătate din 
promisiuni, dacă nu va face decît să iniţieze desfiinţarea uriaşei 
birocraţii franceze, va fi totuşi un progres imens. Pe de altă 
parte, chiar admiţînd că el intenţionează să fie realmente sin
cer şi să se ţină de cuvînt, va întîmpina atît de multe obsta
cole şi va fi nevoit să renunţe atît de curînd, încît va apărea 
întotdeauna ca un trădător în faţa alegătorului parizian. A 
crede că în Franţa s-ar putea introduce autonomia locală an
glo-saxonă şi în speţă americană fără a face să se prăbuşească 
întregul regim burghez este o eroare. Foarte curînd el va tre
bui să aleagă între a renunţa la reforme şi a fi bourgeois avec 
ies bourgeois 122) şi a merge mai departe, a se revoluţionariza. 
Cred că va rămîne burghez şi atunci, probabil, va veni vre
mea noastră. 

Schorlemmer este aici, deocamdată n-are un plan defini
tiv al călătoriilor sale pe continent, dar are în vedere Parisul. 

In noiembrie vom avea şi aici o revoluţie paşnică. Noul 
contingent de alegători va determina cu siguranţă vechile par
tide să-şi modifice complet poziţiile 320• Whigii au şi anunţat 
prin cel mai mare purtător de cuvînt al lor, „The Edinburgh 
Review", că acum „se aleg apele" : radicalii îşi urmează calea. 
în timp ce whigii intenţionează să adere la toryi care, după 
cum descoperă ei acum, nu sînt un rău chiar atît de mare 335. 
Dacă toryi îi vor accepta şi -în ce condiţii, rămîne de văzut. 
Fapt este că în ultimii zece ani, această alianţă a tot fost pusă 
pe tapet, dar eşuează de fiecare dată cînd e vorba de împăr
ţirea prăzii. Incă un progres : este foarte posibil să avem în 
parlament pe toţi „muncitorii reprezentativi" - adevărat pu
tregai. Este exact ceea ce voiam. 

Pumps ar dori să mergem anul acesta l a  Jersey ; dacă o 
vom face şi dacă Paul va fi în libertate, nu vrei să mergi şi 
tu cu noi, iar apoi să vii la Londra ? Vaporul pleacă de la 
St. Malo. Sau vrei să aştepţi la Paris pînă vine Jollymeier să 

122) - burghez intre bur.izhezi. - Nota trad. 



Scrisori din 1885 315 

te ia ? Gîndeşte-te şi dă-mi de ştire. Din cauza treburilor lui 
Percy nu vom putea pleca de aici înainte de 8 sau 10 august. 

Salutări de la Nim şi Jollyrneier. 

1 82 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Ori2inalul în limba engleză 
TradUs din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Zurich 

Londra, 24 iulie 83 

Dragă Bebel, 
Sper ca această scrisoare să te găsească la Zurich la 26 iu

lie - aşa cel puţin am înţeles. 
Gîlceava din partid, după cît pot să apreciez eu de aici, 

evoluează extrem de bine. Frohme face tot posibflul să-si facă 
de rîs prietenii, lucru care nouă nu poate decît să ne c�nvină, 
dar din fericire este acolo salvatorul D[iebknecht] care a anun
ţat Asociaţia de aici că el se va duce la Frankfurt şi va facp 
ordine acolo, iar dacă nu va reuşi, F11[ohme] va trebui să 
plece 336. In toată povestea, L[iebknecht] joacă rolul amuzant 
al găinii care a scos boboci de raţă : el a vrut să crească socia
lişti „cultivaţi" şi cînd colo din ouă n-au ieşit decît filistini şi 
mic-burghezi, iar acum buna cloşcă vrea să ne facă să cre
dem că sînt pui de găină care plutesc în sfera de influenţă a 
burgheziei şi nu boboci de raţă. N-ai ce să-i faci, trebuie să 
ţinem cont chiar de iluziile lui, dar la Offenbach - dacă e să 
dăm crezare relatărilor din ziar - s-a cam întrecut cu gluma 33i. 
Din toată această poveste nu ne vom alege decît cu faptul că 
partidul va deveni conştient de existenţa în interiorul său a 
două curente, din care unul orientează masele, iar celălalt ma
joritatea aşa-zişilor conducători, şi că aceste curente se vor în
depărta în mod necesar tot mai mult unul de celălalt. In felul 
acesta se pregăteşte sciziunea care se va produce mai tîrziu 
şi asta e bine. Dar domnii din aripa dreaptă vor chibzui înainte 
de a da un nou ucaz. 
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La K[autsky] ai sesizat chiar principala slăbiciune. Predi
lecţia lui juvenilă pentru concluzii pripite a fost consolidată 
de mizerabilele metode de predare a istoriei în universităţi, în 
special în cele austriece. Acolo studenţii sînt învăţaţi sistematic 
să scrie lucrări istorice pe baza unui material despre care ei 
ştiu că e insuficient, dar pe care tr<ibuie să-l considere sufi
cient, prin urmare să scrie lucruri despre care ei nu pot să nu 
ştie că sînt false, dar pe care ei trebuie să le considere bune. 
K[autsky], fireşte, a făcut asta cu mult_ă rîvnă. Pe de altă parte„ 
un publicist trebuie să scrie pentru onorariu şi să scrie mult. 
Aşa se face că el n-a avut nici cea mai vagă noţiune de munca 
realmente ştiinţifică. De cîteva ori s-a şi ars destul de bine -
cu lucrarea sa despre istoria populaţiei, iar apoi cu articolele 
despre căsătoria în comuna primitivă 338. Atunci i-am spus 
prieteneşte cele ruvenite ; nu-l cruţ şi critic fără milă, din acest 
punct de vedere, tot ce scrie. Din fericire însă, îl pot consola„ 
spunîndu-i că eu însumi, în anii înfumurării mele din tinereţe. 
procedam absolut la fel şi că abia de la Marx am învăţat cum 
trebuie să lucrez. Critica mea îl ajută substanţial. 

Articolele din ziarul berlinez 123) sînt scrise cu siguranţă 
de Mehring, cel puţin eu nu cunosc la Berlin pe nimeni altci
neva care ar putea să scrie atît de bine. Tînărul este foarte 
talentat şi are o minte ageră, dar este un tip interesat şi tră
dător din fire ; sper că toate acestea nu vor fi uitate cînd el se 
va întoarce la noi, lucru pe care îl va face, fără îndoială, deîn
dată ce vor veni alte vremuri 269. 

Walther şi soţia lui au fost aici şi mi-au adus ziarele con· 
ţinînd relatări despre ceaita din partid. Duminică vor veni 
din nou. 

Volumul al II-lea al "Capitalului" ţi l-am trimis la Dresden 
imediat ce l-am primit. Manuscrisul volumuh:.i al III-lea l-am 
dictat în întregime - în măsura în care aoest lucru a fost po
sibil - iar în toamnă, după ce mă voi fi odihnit puţin şi voi 
fi rezolvat diverse treburi urgente, voi trece la redactarea fi
nală. Dar acum sînt liniştit : manuscrisul a fost transcris lizi
bil, în cel mai rău caz, dacă eu nu voi mai fi, va putea fi ti
părit în forma actuală. Pînă n-am terminat treaba asta, n-am 
avut nici o clipă de linişte. Dealtfel, redactarea a trei secţiuni 
extrem de importante - adică două treimi din întreaga lu
crare - este şi ea o muncă infernală. Dar o voi face şi mă 
bucur dinainte de ecoul pe care îl va avea apariţia acestei cărţi. 

m) „Volks-Zeitung". - Nota red. 
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ln toamnă vom fi martorii a două revoluţii paşnice : alegerile 
din Franţa şi de aici. 

In Franţa, scrutinul de listă 334 - născocit de republicanii 
autentici şi introdus de gambettişti cu scopul de a-şi asigura 
<> dominaţie externă impunind, în special parizienilor, alegerea 
de avocaţi şi ziarişti - îi va elimina, probabil, pe G:ei mai 
mulţi gambettişti şi este aproape cert că îi va aduce la pu
tere - dacă nu imediat, atunci curînd - pe Clemenceau şi pe 
radicali 339• Ei sint ultimul partid burghez posibil din cele exis
tente în prezent. Clem[enceau] insistă pentru autonomia de
partamentală şi comunală, adică pentru descentralizarea admi
nistraţiei şi desfiinţarea birocraţiei. Chiar şi începutul unei 
.asemenea reforme ar însemna pentru Franţa cea mai mare re
voluţie din cîte au fost de la 1800 încoace. Dar dominaţia ra
dicalilor în Franţa înseamnă în primul rîn.d emanciparea pro
letarilor de vechea tradiţie revoluţionară, lupta directă dintre 
proletariat şi burghezie, prin urmare, delimitarea clară, în fine, 
a forţelor care luptă. 

Aici, noul drept de vot 228 va răsturna toate vechile rapor
turi dintre partide. Alianţa dintre whigi şi toryi 3 10 în cadrul 
unui partid conservator, care să se sprijine pe întreaga pro
prietate funciară, nu divizată în două tabere, ca pînă acum, şi 
.care să cuprindă toate elementele conservatoare ale burghe
ziei : băncile, marea finanţă, comerţul, o parte a industriaşilor ; 
pe de altă parte, burghezia radicală, adică majoriitatea marilor 
industriaşi, mica burghezie şi proletariatul, care se trezeşte din 
nou la viaţa politică, deocamdată aflîndu-se încă în coadă - ·  

iată punctul de plecare pentru o revoluţie cum n-a mai cu

noscut Anglia din 1689. 
Şi pe deasupra bătrînul Wilhelm care e pe ducă. Totul 

merge grozav, ai să vezi ! 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
"\'Ol. I (VI),  1932 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în l imba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Eduard Berstein 

la Zi.irich 

Londra, 24 iulie 1885 

Dragă Ede, 
Bebel mi-a scris că în jur de 26 ale lunii va fi la Zi.irich ; 

scrisoarea alăturată este pentru el, dacă nu va fi acolo, ai să 
hotărăşti tu ce ai de făcut. 

Salutări de la Schorlemmer. 
Alegerile care vor avea loc în toamnă în Franţa 354 şi An

glia 320 sînt începutul sfîrşitului ; pe acesta din urmă îl doresc 
şi bătrînuli.U Wilhelm. întrucît se pare că ruşii s-au poticnit, 
se vede treaba că vom fi nevoiţi să începem noi. Iar dacă cele 
trei mari ţări apusene se pun în mişcare, e şi asta de ajuns. 

Puhlicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
val. I, 1924 

1 84 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 
Londra, 8 august 188:> 

Stimate domn, 
Am reflectat la propunerea dvs. de a vă scrie o prefaţă 

specială pentru ediţia rusă 124), dar nu ştiu dacă ea va fi ceea 
ce vă trebuie 341. 

Dacă dvs. consideraţi că e mai bine să nu se vorbească 
deloc despre Rodbertus, aş propune să omiteţi întreaga parte 
a doua a prefeţei. Ea nu elucidează locul ce revine autorului 125) 

124) a volumului al Ii-lea al „Capitalului". - Nota red. 
125) Marx. - Nota red. 
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în istoria ştiinţelor economice, dar toate acestea se explică Ptin 
împrejurările specifice în care a fost scrisă, şi anume atacurile 
clicii lui Rodbertus. Această clică este extrem de influentă în 
Germania, face multă vîlvă şi, fără îndoială, în curînd veţi auzi 
despre ea şi în Rusia. E un procedeu atit de uşor şi de comod 
58 se rezolve toată povestea prin afirmaţia că autorul nostru 
pur şi simplu l-ar fi copiat pe Rodbertus, încit cu siguranţă 
că ea va fi repetată pretutindeni unde este citit şi discutat au
torul nostru. Dar în toarte aceste probleme dvs. puteţi judeca 
cel mai bine, aşa că las la latitudinea dvs. ,  cu atît mai mult cu 
cît eu n-am nici cea mai vagă idee despre ceea ce lasă şi ceea 
::e nu lasă la dumneavoastră cenzura. 

Aici circulă unele zvonuri îmbucurătoare despre amicul 
nostru comun 126) .  Aţi putea să-mi comunicaţi unele detalii ? 

Publicat pentru prima oară în : 
„Minuvşie godî'· nr. 2, 1908 

1 8 5  

Al dv. devotat, 
R. W. Rosher 127) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 8 august 1885 

Draga mea Laura, 
Spre uimirea mea constat că la toate exemplarele 128) pe 

care le am lipseşte tabla de materii. I-am scris imediat lui 
Meissner, cerindu-i explicaţii şi am să-ţi trimit un exemplar 
de îndată ce îl voi primi. 

E foarte bine că te pregăteşti să o vizitezi pe măicuţa 
Vaillant la Villerville, dar ăsta nu-i un motiv să nu ne vizitezi 
�i pe noi . Intenţionăm să plecăm de aici marţi, 1 1, şi ne vom 
1napoia cel tîrziu pe 11  septembrie. Cam în acelaşi timp cu 
noi, Schorlemmer va pleca în Germania şi se va înapoia prin 
Paris tot pe la mijlocul lui septembrie şi nu vedem de ce n-ai 

12&) Lopatin. - Nota red. 
127) pseudonimul conspirativ al lui Engels. - Nota red. 128) volumului al II-lea al „Caoitalului ". - Nota red. 
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veni şi tu cu el. Dacă Paul nu poate pleca acum la Bordeaux. 
poate că va reuşi să o facă atunci, şi în acest caz ar fi cum nu 
se poate mai bine 342. 

Scrisoarea ta îmi aminteşte că editorul lui Deville 129) poate 
într-adevăr să nu-şi dea acordul pentru traducere timp de un 
an după publicarea originalului 343• Dar acest an a trecut, căci 
acum se îmfalinesc doi ani de cînd am primit manuscrisul la 
Eastbourne 30), iar cartea a ieşit de sub tipar curînd după 
aceea. Omul care vrea să publice traducerea este Reeves, 185 
Fleet st., dar noi nu putem nici să obţinem un exemplar, nici 
să aflăm ceva mai mult despre asta. 

Tussy şi Eduard urmau să plece ieri la Deal, dar deocam
dată n -am veşti de la ei şi nici adresa. Vor să rămînă acolo 
10-14 zile. Familia Kautsky a plecat la Eastbourne. Bătrina 
Kautsky este o femeie neobişnuit de simplă �ntru o scriitoare 
germană. Am citit unul din romanele ei 13 ), nu-i rău deloc. 
Am sfătuit-o însă să-l studieze pe Balzac şi a luat cîteva vo
lume, dar franceza pe care o ştie va fi suficientă pentru o ase
menea lectură ? 

Scrutinul de listă 334 este, fără îndoială, îndreptat în pri
mul rînd împotriva oamenilor noştri, dar asta n-are importanţă 
atîta timp cît nu sîntem prea numeroşi. Dacă ai noştri vor în
registra succese la Paris şi în unele mari centre provinciale, 
radicalii vor fi nevoiţi ca data următoare să prezinte liste co
mune cu ei în unele locuri şi atunci unii ar putea fi aleşi ; în 
afară de aceasta, pînă atunci ai noştri vor deveni considerabil 
mai puternici, iar multe dintre sectele care există separat, po
sibilişti 12 etc. vor fi înfrffnte. Dacă alegerile mmătoare îl vor 
aduce la putere pe Clemenceau, eu voi fi foarte mulţumit. Este. 
din cît pot eu să-mi dau seama, ultimuJ. om pe care îl mai 
poate oferi burghezia. După el- le deluge 132) . Şi în acelaşi 
timp alegerile au loc aici cu un contingent absolut nou de ale
gători 320, ceea ce trebuie să fie începutul sfîrsitului · iar bă
trînul Wilhelm e cu un picior în groapă (ieri � căzut' din nou 
pe treptele de la Gastein) - în fine, vom trăi şi vom vedea. 

După alegerile de aici - care, sper, îi vor aduce în par
lament pe toţi Potter-ii, Cremer-ii şi alţi faux freres 133) -

129) Henri Oriol. - Nota red. 
130) Vezi volumul de faţă, p. 50-51. - Nota red. 
131) Mina Kautsky. „Stefan von Grillenhof". - Nota red. 
m) - potopul. - Nota trad. 
133) - trădători. - Nota trad. 
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baza pentru o mişcare socialistă în Anglia va fi mai largă şi 
mai puternică. De aceea mă bucur văzînd că mişcarea Hynd
man nu va prinde nicăieri rădăcini, iar mişcarea simplă, stîn
gace, uimitor de neabilă, dar sinceră a Ligii socialiste 279 cîştigă 
teren încet şi sigur. „Justice" este tot mai neînteresant, iar 
„To-Day" moare, dacă n-a şi murit. 

Rămîi cu bine - mai am de scris o grămadă de scrisori. 
Salutări de la noi toţi. 

1 86 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba englezii 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Eastbourne 
[Jersey, duminică, 16 august 1885) 

Dragă K[autsky], 
După tot felul de rătăciri am ajuns aici 344 alaltăieri dimi

neaţă şi după unele strădanii m-am instalat. în cinci am, loc
şorul ăsta nu s-a schimbat mult, este încă tot frumos cînd 
vremea e bună. Călătoria pe mare a fost splendidă, nwnai spre 
dimineaţă Nim, Pumps şi Lili au fost ceva mai risipitoare, 
adică de fapt numai ultimele două, căci Nim a stat culcată şi 
i-a fost mai bine. La Guernsey am debarcat vreo zece viţei şi 
20 de oi ; ţi-era mai mare mila văzîndu-i ce mult sufereau din 
cauza răului de mare. Am descoperit bere Pilsen, din care 
consumăm din plin, precum şi un vin roşu foarte bun cu 1 O 
pence sticla. Acum partidul n-are decît să facă ce vrea, dar 
dacă ai să ne comunici ceva interesant am să mă bucur. 
Adresa : 2, Royal Crescent, Jersey. Salutări cordiale de la toţi 
ţie, soţiei şi mamei tale 134) 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1 932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

134) Louise Kautsky şi Minna Kautsky. - Nota red. 
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Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

31,  Roseville st. Jersey, 25 aug. 85 

Stimate domn, 
Am primit scrisorile dvs. din 6(18) „ 9�21) august, la care 

am să răspund după ce mă întorc la Londra 35) . Trimit alăturat 
scrisoarea 345 către editorul lui „C [eBepHbu1] B [ecrnmc] " 136 

Probabil că răspunsul îl aveţi . Dacă nu, vă rog să-mi scrieţi 
ca şi pînă acum la Londra, iar eu, după ce mă voi întoarce 
acolo, peste 14 zile, vă voi trimite o copie. 

1 88 

Al dv. devotat, 
P. W. R[osher] 137) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Zi.irich 

31, Roseville st. Jersey, 26 aug. 85 

Stimate domnule Schli.iter, 
Colile 16 şi 17  138) au sosit la Londra după plecarea mea ; 

familiile Kautsky şi Aveling erau şi ele plecate, aşa că nu era 
nimeni care să fi putut tria numeroasele itLpărLturi şi să mi le 
trimită. De abia luni a fost la mine acasă doamna Aveling şi 
atunci mi-a trimis colile. Ieri, miercuri, vi le...am expediat co
rectate. Au fost introduse acolo multe cuvinte care nu există 
în original şi care denaturează complet sel15ul. ln coala 17  pa
ginile sînt în totală dezordine : 257, 262, 263, 258, 259, 264 etc„ 

135) Vezi volumul de faţă, p. 345-348. - Nota red. 
118) In original cu caractere ruseşti - Nota red. 
117) Pseudon imul conspirativ al lui Engels. - Nota red. 
138) ale celei de-a treia ed iţii a lucrării lui F. Engels nAnti-Diih

rinl?". - Nota red. 
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lucru absolut inadmisibil mai ales că acest capitol este cel mai 
important, de aceea, ca măsură de prevedere, vă scriu aceste 
rînduri . 

Mai rămîn aici încă două săptămîni. lncepînd cu 3 sep
tembrie, sîmbătă, e mai bine ca întreaga corespondenţă să fie 
expediată la Londra. Aici ne sufocăm literalmente, absenţa 
ploii face ca pe această minunată insuliţă să fie mare lipsă de 
apă. Nu mai ştiu nimic despre partid ; de altfel, după recentele 
furtuni din paharul cu apă parlamentar 286 nu-i nici o pagubă. 
Calde salutări lui Ede. 

Publicat pentru prima oară in : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII,  1935, ed . rusă 

1 89 

Al dv., 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 
Dragă K[aut:sky], 
Joi 139) plecăm de aici şi sperăm să ne vedem, ca de obicei, 

duminică la noi . Am primit „ Volks-Zleitung]" cu D 140) şi îţi 
mulţumesc. Omul vrea să apară ca băiat cwninte în faţa ta
tălui său 141) .  Acesta însă are ceva mai bun de făcut. Nemul
ţumindu-se cu faptul că în 1 870 a făcut o Republică franceză, 
acum îşi dă toată şilinţa să facă una spaniolă 346• Să sperăm 
că o să reuşească. Dobitoci mai sînt aceşti mari oameni I 

Calde salutări soţiei tale şi ţie de la toţi. 

Jersey, 6/9/85 

Publicat pentru prima oară in 
,,Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1932 

ns) 10 septembrie. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

140) artioolul lui Viereck. Joc de cuvinte : Viereck - pătrat, dar şi 
nume de familie. - Nota red. 141) Wilhelm I. - Nota red. 
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1 9 0  

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Zi.irich 
Ieri am primit aici sfîrşitul corecturii la „D{i.ihring]" .  

Mîine plec, aşa că aici nu mai pot face nimic, cu aitît mai mult 
cu cît coala 18 zace încă necorectată la Londra. Anul acesta 
expedier€a materialelor de la Londra n-a fost bine asigurată, 
de aici şi întîrzierea. Prima mea grijă este tel.'Il1inarea acestor 
corecturi şi prefaţa. Celelalte sînt notate şi urmează la rînd. 
Rog să mi se trimită urgent la Londra biografia lui Wolff din 
„Neue Welt", voi începe imediat lucrul 329_ 

Un cald salut de la al dv., 

Jersey, 9/9/85 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1 935, ed. rusă 

1 9 1  

F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 
Dragă Kau tsky, 
Din cauza unei puternice furtuni ne aflăm încă a1c1, cac1 

nu-mi puteam asuma răspunderea unei călătorii pe mare cu 
copiii şi nu prea cred că vom putea pleca mîine. Prin urmare, 
proiectele mele de a vă revedea duminică la mine nu se pot 
realiza. 

Calde salutări soţiei tale. 

[Jersey], joi [10 septembrie 1885] 

Al tău, 
F. E. 

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

:J25 

Londra, 22 sept., 1883 

Dragă Laura, 
Ieri cînd voiam să-ţi scriu a venit cineva şi am pierdut 

poşta. Abia azi pot să-ţi trimit un cec de zece lire - este tot 
ce am pînă îmi sosesc banii, lucru care, sper, se va petrece 
curînd. De Schorl[emmer] nu ştiu nimic, cred însă că tu ai 
veşti de la el, căci îl aştepţi, iar eu, avînd în vedere asta, fi
reşte că privesc puţin mai departe şi nutresc speranţa că te 
va aduce cu el săptămîna viitoare. Nai am pregătit totul pen
tru tine. 

în acelaşi timp în care voi aţi avut duminica trecută la 
Paris o încăierare de toată frumuseţea 347, Tussy şi Aveling 
au avut şi ei una aici în East End ; am să-ţi trimit „Daily 
News", care a publicait cea mai bună relatare şi un articol de 
fond pe această temă 348• Ei au fost aici azi dimineaţă ; părerea 
mea este că dacă în treaba asta nu-i atrag de partea lor pe 
radicali 324, care par foarte interesaţi, atunci le jeu ne vaut pas 
la chandelle 142). Socialiştii nu pot face mare lucru, radicalii sînt 
o forţă. Dacă s-ar face în aşa fel încît să fie arestaţi vreo 
doisprezece radicali, guvernul ar ceda - fie şi numai avînd în 
vedere alegerile. Dacă însă vor fi arestaţi numai socialişti, ei 
ar intra la închisoare şi nu s-ar obţine nimic. 

Imi place modul sistematic şi teoretic corect în care fran
cezii au început să aplice scrutinul de listă 334. Fiecare partid 
prezintă o listă proprie completă. Rezultatul este că pretutin
deni partidul care e relativ mai puternic reuşeşte să-şi includă 
oamenii săi, iar celelalte nici unul. în acelaşi timp însă fiecare 
partid îşi evaluează efectivul şi îi cunoaşte forţa, iar la alege
rile următoare se va obţine rezultatul necesar ; partidele care 
au interese similare se vor uni pe o listă comună corespunzător 
forţei lor relative - dacă acest lucru nu s-a şi făcut acum, în 
ajunul alegerilor. Scrutin de liste 143) îi obligă pe radicali 33'l 
şi pe socialişti să prezinte o listă comună, tot aşa cum îi va 
sili tot mai mult pe oportunişti şi pe monarhişti să prezinte o 

142) - mai mare daraua decît ocaua. - Nota trad. 143) - scrutinul de listă. - Nota trad. 
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listă comună, cel puţin în unele departamente. Dar pentru genie 
franc;ais 144) este caracteristic faptul că acest lucru nu poate 
fi realizat decît ca umrnre a experienţei practice. Tocmai acest 
caracter ideologic, absolut, conferă istoriei politice franceze 
forma ei clasică, deosebită de politica încîlcită a altor naţiuni 

Nu-mi văd capul de atîtea corecturi, redactări, prefeţe pe 
care trebuie să le scriu etc. etc., aşa că n-am reuşit să exami
nez atent traducerea pe care ai făcut-o tu „Manifestului" 349. 
De îndată ce voi te!Tilina lucrările cele mai urgente - sper 
că spre sfîrşitul acestei săptămîni - mă voi ocupa de ea şi 
vom putea discuta aici. Mă bucur că, în sfîrşit, nu-ţi mai ţii 
talentul în umbră şi începi să ne ajuţi să traducem în franceză 
unele lucrări importante, căci francezii noştri neaoşi nu sînit, 
după cît se vede, în stare să înţeleagă germana. Dacă te-ai 
lansat în munca asia, ai să continui în virtutea inerţiei şi cu 
timpul ai să începi să îndrăgeşti această muncă grea. 

Se închide poşta, aşadar, pe curînd ; sper că vei aduce şi 
restul traducerii tale. 

Salutări de la Nim. 

1 93 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schlilter 

la Hottingen-Zilrich 

Londra, 23 sept. 1885 

Stimate domnule Schlilter, 
l. Aţi primit, desigur, toate colile de corectură la „Diih

ring". V-au fost expediate de aici la 13 şi 14 ale lunii. Dacă 
lipseşte ceva, vă rog să aveţi amabalitatea să mă înştiinţaţi ; 
textul cules avea atîtea greşeli încît era imposibil să apară fără 
să fi făcut eu corectura. 

144) - geniul francez. - Nota trad. 
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Din colile curate aici a sosit pînă la a 14-a. Aştept să vină 
restul, ca să fac erata. Anexez o listă provizorie, unde sînt 
rorectate multe inepţii, care, probabil, mi-au scăpat chiar mie. 
Dar am să revăd textul în întregime. 

Aş avea multe de reproşat d-lui Meissner în ce priveşte 
aspectul grafic al volumului a� II-lea al „Capitalului" : colon
cifrul era complet greşit, iar eu, în măsura în care a fost posibil, 
l-am pus în ordine în cea mai mare parte abia în corectură. 
Este inadmisibil. 1n afară de aceasta, 500 de exemplare au 
apărut fără tabla de materii. Anexez un exemplar pentru 
arhivă. 

D 145) este incorigibti 146) . Apelul lui către tătucu 147) este 
umilitor 350. Bătrînul o să-l ia la refec. 

Calde salutări, 

Al dv., 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1 9 4  

Engels către Eduard Bernstein 35 1 

la Zurich 

Londra, 8 octombrie 188!i 

Dragă Ede, 
!ţi expediez alăturat introducerea 148) la „Dezvăluiri asu

pra procesului de la Colonia" 149) . Dacă vrei să o publici an
ticipat ca foileton în „S[ozialdemokrat]", nu am nimic împo
trivă, dar va trebui ca în prealabil să te înţelegi cu Schliiter, 
care probabil aşteaptă cu nerăbdare lucrările astea. Spune-i 

145) Joc de cuvinrte. Viereck - pătrat, dar şi nume de familie. 
- Nota trad. 

146) Vezi volumul de faţă, p. 323. - Nota red. 
147) Wilhelm I. - Nota red. 
H8) F. Engels. „Cu privire la istoria Ligii comuniştilor". - Nota red. 
1'9) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la 

Colonia. - Nota red. 
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că mîine va primi notele şi corecturile la textul lui Marx, pre
cum şi indicaţii cu privire la anexele 150) care au trebuit să fie 
retipărite din Stieber 151) .  

K. [Kautsky] îţi va trimirt:e oîteva numere din „Kol[nische] 
Ztg.", unde se găseşte prima relatare coerentă a evenimentelor 
din Bulgaria 352. Corespondentul se află la Belgrad şi este bine 
informat ; întrucît Bismarck nu este deocamdată interesat să 
ordone păstrarea secretului, ştirea poate fi considerată veridică. 
Prin urmare, ruşii au căzut în propria lor capcană ; ei au uitat 
că Alexander Battenberg, în calitatea sa de locotenent de gardă 
prusian, are toate motivele să se bizuie pe „camaradul" său 
vVilhelm. 

îţi faci prea multe gnJI m legătură cu „succesorul" tău 
la „S[ozialdemokrat]" .  Tocmai asta e bine, că acolo tu eşti de 
neînlocuit ; dacă domnii vor încerca să te înlocuiască cu vreunul 
din acoliţii lor, vor da greş, căci 1 .  nici unul din ei nu va 
accepta exilul voluntar şi 2. partidul ar pune capăt imediat 
unei asemenea situaţii şi n-ar mai edita un astfel de ziar. Dacă 
pleci tu, dispare şi „S [ozialdemokrat]", iar faptul că aceste două 
aspecte sînt legate unul de celălalt e foarte bun. August 152) 
este şi el de părere că redacţia, editura şi tipografia de la 
Zurich 153) trebuie să rămînă cu orice preţ în mîinile noastre, 
ceea ce nu este de loc exclus, căci pentru ceilalţi ele n-ar fi 
decît o povară. După părerea mea, tu trebuie să ai grijă ca 
tipografia şi editura să ne rămînă nouă şi atunci problema zia
rului „S[ozialdemokrat]" se va rezolva de la sine ; in cel mai 
rău caz, după ce actualul ziar îşi va înceta apariţia, vom scoate 
altul. Dar tu le atribui acestor domni o prea mare capacitate 
de ofensivă. 

Achitarea de la Chemnitz este formidabilă 353. Prin urmare, 
chiar pentru judecătorii saxoni asta era prea de tot. 

Alegerile din Franţa reprezintă un progres. Aşa cum am 
prezis, scrutin de liste 154) a dat oportuniştilor o grea lovi
tură 354. Dar că lovitura va fi atît de puternică şi că marea 

150) K. Marx ş i  F. Engels. Adresa Organului Central către Liga 
::omuni5tilor. Martie 1850". „Adresa Organului Central către Liga co
muniştilor. Iunie 1850". - Nota red. 

151) Wermuth şi  Stieber. „Die Communisten-Verschworungen des 
neunzehnten Jahrhunderts. - Nota red. 

152) August Bebe!. - Nota red. 
153) redacţia, editura şi tipog?afia ziarului „Sozialdemokrat".  -

i\"ota red. 
154) - scrutinul de listă. - Nota trad. 
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burghezie, cea mijlocie şi o parte a micii burghezii se vor 
arunca în braţele monarhiştilor, şi încă în proporţie de masă, 
nu putea fi prevăzut, cel puţin din afara Franţei. Oportuniştii 
s-au jucat de-a „Directoratul" ; ei practică o corupţie care de
pă�eşte cu mult chiar pe cea din timpul celui de-al Ii-lea Im
p�riu, fără a garanta însă burghezului liniştea pe care i-o ga
ranta monarhia. Reîntoarcerea la monarhism, care în Franţa 
se numeşte orleanism, a fost cu atît mai firească cu cît între
gul centre gauche 155) (Ribot, „Journal des Debats" etc.) este 
alcătuit numai din orleanişti deghizaţi în republicani, aşa că 
publicul îi preferă pe orleaniştii autentici, iar acolo unde nu 
se poate altfel, se mulţumeşte cu bonapartişti şi legitimişti_. 
Scrutinele vor constata, probabil, o dare înapoi, teama bur
ghezului în faţa propriului său succes electoral, aşadar, alegeri 
radicale. Da{;ă nu, curînd va începe bătălia. 

In orice caz, un lucru e cîştigat : partidele de mijloc sînt 
eliminate, monarhiştii se opun radicalilor, puţinii deputaţi ai 
partidelor de mijloc sînt nevoiţi să opteze pentru unii sau 
pentru ceilalţi. Astfel situaţia a devenit revoluţionară. In Franţa 
nimeni nu mai crede serios în monarhie ca atare, fie şi din 
cauza nenumăraţilor pretendenţi. Dar nu este exclusă o ten
tativă orleanistă, şi atunci totul se va rezolva. In orice caz, 
problema se pune astfel : ori la republique en danger 156), ori 
instaurarea unei republici „radicale". După toate probabilită
ţile, va triumfa aceasta din urmă. Dar atunci radicalii vor tre
bui nu numai să-şi respecte propriile făgăduieli şi să înlocu
iască administraţia centralizată a lui Napoleon prin :mtoadmi
nistrarea departamenrtelor şi comunelor, ca în 1792-1 798, dar 
şi să se sprijine pe socialişti. O situaţie mai favorabilă nici 
nu ne putem dori. Franţa rămîne credincioasă mersului logic
dialectic specific al dezvoltării. Acolo contradicţiile nu se estom
pează niciodată pentru mult timp, ci se rezolvă întotdeauna 
prin luptă. Iar pe noi acest lucru nu poate decît să ne bucure. 

Faptul că socialiştii au alît de puţine voturi (lucru de 
care Lafargue se plînge teribil 355) este absolut firesc. Munci
torul francez nu-şi aruncă buletinul de vot în vînt. Iar întru
cît în Franţa mai există partide vii, nu ca în Germania numai 
partide moarte sau muribunde, n-ar fi raţional din punct de 
vedere politic să votezi pentru un socialist care n-are nici o 
şansă, dacă prin aceasta un radical întruneşte minoritatea, 

155) - centru-stinga. - Nota trad. 
156) - republica este în perie�. - Nota trad. 
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iar un oportunist majoritatea. Candidaturile de verificare în
tîmpină în Franţa mari dificultăţi, ceea ce se va întîmpla pe 
alocuri şi în Germania deîndată ce acolo viaţa politică se va 
înviora. Abia atunci cînd în Franţa evenimentele vor evolua 
de aşa manieră încît socialiştii să poată să devină opoziţie ofi
cială, adică atunci oind la cîrrnă va fi Clemenceau, vom avea 
milioane de voturi. Dar nu li se poate recomanda francezilor 
să se dezvolte în manieră germană. Or, tocmai acest lucru îl 
fac chiar şi mulţi dintre cei mai buni oameni din Germania. 

Fireşte, o apreciere definitivă se va putea face abia dupii 
alegerile suplimentare. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1 924 

195 

Al tău, 
F. E.  

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Zurich 

Londra, 9 octombrie 1885 

Dragă domnule Schlilter, 
I-am trimis ieri lui Ede introducerea 157) la „Procesul de 

la Kăln" 158), în eventualitatea că ar dori să o publice anticipat 
în „Sozialdemokrat", lucru asupra căruia va trebui să se în
ţpleagă cu dvs. Acum trimit doar cuprinsul ca plan al lucră
rii 356, erata şi notele la ediţia de la Leipzig din 1875. Am inclus 
numai cele două adrese ale Organului Central de la Londra. 
di n martie şi iunie 159) ; adresa de la Kăln din decembrie 
1850 357 nu conţine nimic nou sub aspect teoretic, iar în ce 
priveşte sciziunea intră în nişte detalii care în momentul de 

157) F. Engels. „Cu privire la istoria Ligii comuniştilor". - Nota 
red. 

1511) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Co
lonia. - Nota red. 

m) K. Marx şi E'. Engels. „Adresa Organului Central către Liga 
comuniştilor. Martie 1850". „Adresa Organului Central către Liga co
muniştilor. Iunie 1850". - Nota red. 
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faţă şi-ar avea locul numai într-o istorie exhaustivă a mişcării 
de atunci. 

Am cam întîrziat, dar nu din vina mea. „La bravoure, 
c'est dans la venture" 160) i-a spus cîndva mareşalul Davout 
gazdei sale, socrul lui Marx 161), cînd acesta i-a urat poftă bună. 
L'esprit, c'est dans le ventre 162), spun eu, după ce am simţit 
pe propria mea piele la ce grad de prostie şi incapacitate îl 
poate duce pe om o gastrită. Să te chinui cinci ore la o pagină, 
pentru ca apoi, într-un acces de furie, să arunci cele scrise în 
foc - well 163), acum asta a trecut şi să sperăm că nu se va 
repeta prea curînd. 

Mîine mă apuc de introducerea la „Miliardul silezian" 329. 
în schimb, cu bătălia din iunie deocamdată n-am făcut ni

mic. M-am convins că articolele din „N[eue] Rh[einische] 
Z[eitung]"  nu pot fi retipărite fără o istorie adevărată a eve
nimentelor 327. Dar aceasta presupune studii speciale, lucru pe 
care eu nu-l pot face pînă cînd nu voi tria noianul de bro
şuri de la Marx, deoarece numai atunci voi şti ce anume lu
crlri mai trebuie să-mi procur în acest scop. Abia după aceea 
voi putea să mă apuc de studiu. Aşadar, trebuie să amin asta 
pentru mult timp. 

Cele mai calde salutări de la 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

1 9 6  

al dv., 

F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Pa ul Lafargue 

la Paris 355 

(Fragment) 
[Londra, 12 octombrie 1885] 

. . .  Eu nu consider ziua de 4 octombrie o înfrîngere, cu con
diţia însă să nu vă fi făcut tot felul de iluzii. Era vorba de 

180) - Curajul trece prin stomac. - Nota trad. 
1 m) Ludwig von Westphalen. - Nota 7'ed. 

11!) - Spiritul trece prin stomac. - Nota trad. 
183) - ei, bine. - Nota trad. 
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zdrobirea oportuniştilor - şi ei au fost zdmbiţi. Pentru aceasta 
însă a fost nevoie să se exercite o presiune din două părţi 
opuse - din dreapta şi din stînga. Este evident că presiunea 
din dreapta a fost mai puternică decît era de aşteptat. Dar 
aceasta face ca situaţia să fie mult mai revoluţionară. 

Burghezul, mare sau mic, i-a preferat pe orleaniştii şi bo
napartiştii făţişi orleaniştilor şi bonapartiştilor deghizaţi, pe 
0amenii care s-au îmbogăţit jefuind naţiunea oamenilor care 
vor să se îmbogăţească pe socoteala naţiunii, pe consrvatorii 
de ieri conservatorilor de mîine. Asta e totul. 

In Franţa monarhia nu e posibilă, fie şi numai pentru că 
sînt prea mulţi pretendenţi la tron. Dacă ar fi posibilă, acest 
fapt ar fi un indiciu că bismaJ.·ckienii au dreptate atunci cînd 
vorbesc de degenerarea Franţei. Dar această degenerare nu 
atinge decît burghezia, în Germania şi Anglia la fel ca şi în 
Franţa. 

Republica rămîne întotdeauna forma de guvernăm.înt care 
învrăjbeşte cel mai puţin cele trei secte monarhiste 164) şi cart:> 
le permite să se unească într-un partid conservator. De îndată 
ce apare posibilitatea unei restaurări monarhice, partidul con
servator se împarte imediat în trei secte, în timp ce republi
canii sînt nevoiţi să se grupeze în jurul singurului guvern po
sibil ; iar în momentul de faţă acesta este probabil guvernul 
Clemenceau. 

In orice caz, faţă de Ferry şi Wilson, Clemenceau repre
zintă un progres. Este foarte important ca el să vină la putere 
nu ca apărător al proprietăţii împotriva comuniştilor, ci ca 
salvator al republicii împotriva monarhiei. în acest caz el 
ar fi, mai mult sau mai puţin, nevoit să-şi ţină promisiunile ; 
altminteri el s-ar purta ca şi ceilalţi care se considerau, ase
menea lui Ludovic-Filip, „cea mai bună dintre republici" 165) : 
sîntem la putere, republica poate dormi Uniştită ; e suficient 
că ministerele sînt în mîinile noastre, aşa că nu ne mai vorbiţi  
de reformele promise. 

Cred că oamenii care în ziua de 4 au votat pentru monar
hişti s-au şi speriat de propriul lor succes şi că data de 18 va 
da rezultate mai mult sau mai puţin în favoarea lui Clemen-

ml Este vorba despre orleanişti, bonapartişti şi legitimişti. -
Nota red. 

m) Prin aceste cuvinte, Comisia municipală a Parisului şi-a ex
primat atitudinea faţă de monarhia din iulie din Franţa, în raportul 
pe care l-a prezentat noului rege, Ludovic-Filip, curînd după urcarea 
lui pe tron, in 1830. - Nota red. 
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ceau 35 1, cu un oarecare succes pentru oporitunişti, nu din 
stimă, ci din dispreţ pentru ei. Filistinul îşi va spune : la urma 
urmei, cu atîţia regalişti şi bonapartişti am nevoie şi de cîţiva 
oportunişti . De altfel, pe data de 1 8  situaţia se va lămuri ; 
Franţa este o ţară a neprevăzutului, iar eu mă abţin să exprim 
o părere definitivă. 

în orice caz însă, faţă-n faţă vor sta radicalii şi monar
hiştii. Primejdia care va ameninţa republica va fi suficientă 
pentru a-l determina pe micul burghez să încline ceva mai 
mult spre extrema stingă, ceea ce în altă situaţie nu ar Ii 
făcut pentru nimic în lume. Tocmai aceasta este conjunctura 
care ne este necesară nouă, comuniştilor. Pînă acum nu văd 
motive să presupun că dezvoltarea politică a Franţei, atît 
de consecventă, s-ar abate din drumul său ; logica este aceeaşi 
ca şi în 1792-1794, numai că primejdia care ameninţa atunci 
din partea coaliţiei ameninţă acum din partea coaliţiei parti
deloF monarhiste din interiorul ţării .  Dacă o analizăm mai de 
aproape, ea se va dovedi mai puţin primejdioasă decit cealaltă . . .  

Publicat pentru prima oară 
in : „Le Socialiste" nr. 8 din 
17  octombrie 1885 ; in limba română 
publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Enge]s. Opere, 
\'OL 21 ,  Bucureşti, 1965 
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F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 13 oct. 1885 

Draga mea Laura, 
lţi restitui cu această poştă primele zece pagini ale "Ma

nifestului" 3�9 .  Am fost nevoit să întrerup lucrul, în primul 
rînd pentru că este ora 5, şi în al doilea rînd pentru că am 
găsit o mare omisiune, pe care nu pot s-o completez . Sper că 
Paul îmi va expedia imediat cele necesare, iar eu le voi resti
tui, dacă va fi posibil, chiar în aceeaşi zi, căci acum văd că 
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nu-mi vor cere mult timp. Ca să fiu sincer, o traducere a 
„Manifestului" mă înspăim.întă întotdeauna, deoarece aminteşte 
de orele istovitoare pe care le-am irosit cu acest cel mai intra-. 
ductibil dintre toate documentele. Dar tu ai reuşit. Sînt nu
mai două locuri în care ai fost, probabil, întreruptă şi n-ai s.e
sizat sensul exact. în rest traducerea este excelentă, o versiune 
franceză cu care ne putem mîndri, căci datorită ei cititorul îşi, 
poate face o idee despre original. Pe măsură ce te vei apropi� 
de sfîrşi t, te vei perfecţiona şi va fi vorlba din ce în ce mai 
puţin de o traducere şi mai mult de redarea textului în altă 
limbă. De aceea, consideră observaţiile mele - acolo unde 
nu e vorba de sens - drept simple sugestii, pe care le las la 
aprecierea ta. M-am dezobişnuit �ntr-atîta să vorbesc şi să 
S<'riu în franceză, încit numai o oră de conversaţie cu 
Johnny 166) are asupra mea efectul unui onorariu suplimentar 
asupra unui avocat german şi realmente îmi redă capacitatea 
de a gîndi în franceză mai bine decît am putut visa vreodată. 

Sînt realmente bucuros că te-ai apucat de treaba asta ; 
nu m-am îndoit niciodată că ai să te descurci, principalul era 
să începi şi sînt încîntat să citesc o lucrare finită. Acum te-am 
prins în mreje, şi ne străduim să te păstrăm. Va fi extrem de 
util pentru mişcarea din Franţa, căci te asigur că acolo nu se 
vor face încă multă vreme prea mari progrese în însuşirea 
limbii germane ; .chiar cei care o învaţă şi-o însuşesc ca nişte 
şcolari, fără să fi stat vreodată de vorbă cu un german. Tra
ducerea sărm anului Fortin 167) îmi dă suficientă bătaie de cap 
- pentru el cuvintele germane nu sînt decît nişte schelete, 
fără carne, fără sînge - şi atunci cum să le redea în fran
ceză ! Mai ales germana atît de expresivă a Maurului ! Acum 
îţi doresc sănătate şi succes ; după „Manifest", indiferent de 
ce te vei apuca o să ţi se pară un joc de copil. 

E vremea prînzului - la revedere, deci. 

186) Jean Longuet. - Nota red. 

întotdeauna al tav u  I 
F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

117) Versiunea franceză a lucrării lui K. Marx „Optsprezece brumar 
al lui Ludovic Bonaparte". - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

335 

Londra, 14 octombrie 188:> 

Ultimul document se numeşte : 
„The Factory and Workshops Act, 1878, 41 Victoria, Chap

ter 16" - şi poate fi procurat la 
P.S. King and Son 

Canada Building 
King st., Westminster. 

Este publicat şi comentat în : 
"The Factory and Workshops Act 1878." - By Alex. Red

grave, Her Maj. Inspector of Factories. 2nct ed. Lornion, Shaw 
and Sons, Fetter Lane arul Crane Court, Law Printers and 
Publishers. 1 879. 238 pagini, format mic, 5 şilingi. 

Documentul în sine costă cel mult un şiling. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Aus der Frilhzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky", 
Praga, 1935 

Originalul în limba germana 
Tradus din limba germana 

1 99 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 
Dragul meu Lavrov, 
Îmi pare foarte rău că nu-ţi pot indica surse pentru isto

ria chartismului 358. Toate hîrtiile, cărţile, ziarele etc. referi
toare la această perioadă s-au pierdut în furtuna din 1848/49. 
Principala sursă, „Northern Star" este de negăsit, chiar şi în 
nordul Angliei (fostul lui redactor-şef, Hamey, încearcă za
darnic să-şi alcătuiască o colecţie) . Ceea ce au scris burghezii 
pe această temă este în cea mai mare parte fals ; în afară de 
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aceasta, eu nu m-am ocupat deloc de literatura respectivă. Este 
păcat, căci dacă Harney nu-şi va sc1ie memoriile, istoria pri
mului partid muncitoresc se va pierde pentru totdeauna. 

Regret foarte mult. 

Londra 20/10/85 

Cu cea mai caldă prietenie, 
F. E. 

200 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Salo Faerber 359 

la Breslau 168) 

Stimate domn, 

! I 
Londra, 22 oct. 188:i 

Am primit amabila dvs. scrisoare din data de 15, dar cu 
sigiliul foarte deteriorat. 11 anexez, spre marea glorie a dom
nului Stephan. 

După 1848 şi eu mi-am exprimat de mai multe ori 'dm
vingerea că ţarismul rus este ultimul reazem şi marea armeţtă 
de rezervă a reacţiunii europene. Între timp, în ultimii 20 de 
ani în Rusia s-a schimbat cîte ceva. Asa numita emancipare 
a ţăranilor a creat o situaţie cu adevă;at revoluţionară, pla
sîndu-i pe ţărani în nişte condiţii în care aceştia nu pot nici să 
trăiască nici să moară. Dezvoltarea rapidă a marii industrii şi 
a mijloacelor ei de transport, a băncilor etc. n-a făcut decît 
să agraveze situaţia. Rusia se află în pragul unui 1 789 al ei. 
Nihiliştii, pe de o parte, criza financiară, pe de alta, sînt simp
tome ale acestei situaţii. Înainte de ultimul împrumut se ajun
sese ca guvernul rus să nu poată obţine bani nici măcar de la 
Berlin, dacă împrumutul nu era garantat de o adunare repre-· 
zentativă. Chiar Mendelssohn punea această condiţie. Dar în 
momentul în care ţarismul ajunsese la ananaghie, a intervenit 
Bismarck şi l-a ajutat să obţină un împrumut - e drept, nu
mai 15 milioane de lire sterline, o picătură într-un ocean, dar 

188) Denumirea actuală : Wroclaw. - Nota red. 
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suficient pentru a supravieţui cîţiva ani 134. Astfel, Bismarck 
şi-a aservit Rusia, care fără el n-ar fi primit nici un sfanţ şi, 
pe de altă parte, a amînat revoluţia rusă, oare nu-i convine 
deloc. Este pentru prima oară cînd Bismarck face ceva care nu 
este, indirect şi împotriva voinţei lui, în avantajul nostru şi 
dacă o s-o ţină tot aşa o să ne dispensăm de el. 

Prin urmare, problema dacă ruşii vor mai primi bani de
pinde în esenţă de Bismarok, iar dacă acesta va accepta, bur
ghezia financiară germană se va arunca cu încintare în cursa 
ce i-a fost pregătită. Mi-e cît se poate de indiferent, că ea îşi 
va pierde banii în această afacere, din contră, aşa şi merită ; 
iar aşa-zisul capital naţional german nu pierde prea mult din 
asta, deoarece partea lui care ne interesează constă din uzine 
siderurgice, fabrici şi alte mijloace de pmducţie care nu Pot 
fi pompate ruşilor. Aşa-numitul capital financiar care va fi 
pompat ca împrumut este în cea mai mare parte tocmai ca
pital fictiv, bonuri de credit, iar acestea nu prezintă prea 
mare importanţă. Mult mai important ar fi ca Rusiei să i se 
facă dificultăţi în obţinerea creditului sau chiar să nu i se 
acorde, dar în această privinţă prostănacul german cu punga 
plină se încrede mai mult în Bismarck decît în noi. N-am ab
solut deloc timp să încerc să stabilesc nivelul real al creditu
lui de stat rusesc ; o asemenea treabă ar fi, în orice caz, me
ritorie şi oportună, dar ea presupune studierea condiţiilor din 
Rusia pe baza surselor ruseşti. Pentru caracterizarea situaţiei 
financiare propriu-zise este suficient să se stabilească dimen
siunile datoriei publice ruseşti şi să se studieze buletinele de 
bursă din ultimii ani, dar relaţiile economice interne nu pot 
Ii înţelese corect fără un studiu mai aprofundat. Una din sur
sele principale este cercetarea efectuată de ministerul de răz
boi al Rusiei, intitulată : 

BoeHHO-cTaTHCTH recKii:f c6opHHK'b IV. PocciH,  Petersburg 1871  
Apoi : 

A .  O<pe6u1p<iU, KpecThHHCKOe .neno B'b uapcTBOBaHie HMrrepaTo pa 
AneKcaH.npa II, Bonn, 1862-68, 4 volume, în total vreo 5 OOO 169) 
de pagini. 
Apoi : c6opHHKH cTaTHCTH'leCKHX cBe.neHii:f ale diferitelor gouveme
ments 110), în special Moscova şi Tver, şi RHcOHh, CpaBHHTeJihHaH 

cTaTHCTHKa PocciH H 3arra.nHD-eBporre1kKHX rocy.napcTB'b, Petersburg 
1880, mai multe volume. 

t69) In limba rusă în original. - Nota red. 
170) - gubernii - Nota trad. 
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Bugetele ruseşti nu valorează nici cît 'hîrtia pe care sînt 
scrise. Numai minciuni şi scorneli, mai multe chiar decît în 
bugetele prusiene de dinainte de 1848. 

O apreciere a armatelor de astăzi, reorganizate după mo
del prusian este imposibilă. Un lucru e cert, Austria, şi într-o 
măsură mult mai mare Rusia, nu au o clasă instruită nume
roasă, singura capabilă să furnizeze un număr suficient de 
ofiţeri pregătiţi, necesari pentru nişte armate atît de mari, iar 
modul în care ruşii au dus războiul în Turcia în 1878, a fost, 
după cum reiese din relată1ile propriului lor generai, Kuropat
kin 360, sub nivelul celui prusian din 1806.  

Restitui alăturat scrisoarea lui L[ie]bkn[echt] 361. 

Cu înaltă consideraţiune şi devotament, 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1 935, ed. rusă 

2 0 1  

Originalul l n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Plauen, lingă D1iesden 

Londra, 28 octombrie 1885 

Dragă Bebel, 
Infrîngerea lui L[iebknecht] în Saxonia 362 mă întristează 

pentru el personal, căci în rest nu-i rpoate dăuna. El pune atîta 
preţ pe popularitate încît îi sacrifică mai mult decît s-ar cu
veni ; e bine să înţeleagă, în sfîrşit, că toate concesiile făcute 
dreptei nu duc la nimic, mai cu seamă în condiţiile votului 
cenzitar 363, de vreme ce nu are nici măcar voturile micii bur
ghezii. 

M-au bucurat foarte mult veştile tale despre spiritul de 
independenţă al maselor. Domnii din aripa de dreapta se vor 
convinge de acest lucru abia cînd unii dintre ei vor primi o 
serie de lecţii ; ei trăiesc în mediul unor mici clici, iar ceea ce 
aud acolo ei iau drept glasul poporului. Cîndva li se vor des
chide ochii. 
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1n toate ramurile hotăriioare ale industriei depresiunea 
cronică a devenit o permanenţă aici, ca şi în Franţa şi în 
America. Mai ales în metalurgie şi în industria bumbacului. 
Este o situaţie fără precedent, chiar dacă ea reprezintă con
secinţa inevitabilă a sistemului capitalist : o supraproducţie 
de asemenea proporţii, încît nu poate duce nici măcar la o 
criză ! Capital liber, în căutare de plasament există aici în 
cantitate atît de mare încît taxa de scont oscilează practic 
între 1 şi 11;20;0 anual, iar împrumuturile pe termen scurt, cu 
condiţia amortizării lor zilnice sau a restituirii fără preaviz 
(money at call), abia de se pot obţine cu 1120;0 anual. Dar tocmai 
faptul că capitalistJul financiar preferă să-şi plaseze banii în 
acest mod şi nu îi învesteşte în noi întreprinderi industriale 
arată cit de putredă i se pare lui întreaga economie. Iar tocmai 
această teamă de investiţii noi şi de orice speculaţii, care s-a 
manifestat încă în timpul crizei din 1 867, face să nu se ajungă 
la o criză acută. Dar în cele din urmă ea va trebui, toiuşi, să 
izbucnească şi atunci sperăm că se va termina cu vechile sin
dicate din Anglia. Acestea au continuat să-şi păstreze caracte
rul de breaslă pe care l-au avut de la început şi care devine 
pe zi ce trece tot mai insuportabil. Voi credeţi, probabil, că 
în sindicatul mecanicilor, al dulgherilor, al zidarilor etc. poate 
intra orice muncitor de profesie respectivă ? Nici vorbă de aşa 
ceva. Cine vrea să intre trebuie să fi fost un număr de ani 
(de obicei 7) ucenic la un muncitor membru al sindicatului 
respectiv. Prin această măsură se urmărea să se limiteze numă
rul muncitorilor, dar ea s-a dovedit a fi inutilă, singurul ei 
efect constînd în faptul că meşterul primea nişte bani pentru 
care în realitate nu făcea nimic. Aşa a fost pînă prin 1848.  
De atunci, însă, avîntul colosal al industriei a generat o clasă 
de muncitori tot atît de numeroasă sau chiar mai nwneroasă 
decît categoria „învăţaţilor" care fac parte din trade-unionuri, 
oameni care muncesc la fel sau poate chiar mai mult, dar nu 
pot fi membri ai trade-<11nionurilor. Ei sînt realmente educaţi 
în spiritul regulilor de breaslă ale trade-unionurilor. Crezi însă 
că aceştia din urmă s-au gîndit vreodată să renunţe la o ase
menea absurditate străveche ? Nici vorbă de aşa ceva. Nu-mi 
amintesc ca la vreun congres trade-uniondst să se fi făcut vreo 
propunere în acest sens. Nătărăii ăştia vor să reformeze socie
tatea după modelul lor, nu să se schimbe ei în concordanţă cu 
dezvoltarea societăţii .  Ei se cramponează de prejudecata tradi
ţională, care nu face decît să le dăuneze, şi în loc să se deba
raseze de această absurditate şi să-şi dubleze astfel rîndurile 
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şi forţa şi să redevină ceea ce practic ele sînt din ce în ce 
mai puţin, şi anume uniuni ale tuturor muncitorilor, îndrep
tate împotriva capitaliştilor. Toate acestea te vor ajuta, cred, 
să înţelegi atitudinea acestor muncitori privilegiaţi. 

Aici este necesar, în primul rînd, ca un număr mare de 
lideri oficiali ai muncitorilor să intre în parlament. Atunci 
toate se vor clarifica rapid ; ei îşi vor da curînd arama pe faţă. 
Alegerile din noiembrie 320 vor contribui mult la aceasta, zece
doisprezece dintre ei vor obţine cu suguranţă mandate, numai 
dacă prietenii lor liberali nu le vor juca din nou o festă în 
ultima clipă. Primele alegeri după un sistem nou sînt întot
deauna un fel de loterie şi ele dezvăluie numai o parte infimă 
a revoluţiei pe care o inaugurează. Dar sufragiul universal 
-- iar în absenţa unei clase a ţărănimii şi în condiţiile avan
sului industrial al Angliei noul drept de vot introdus aici oferă 
muncitorilor o forţă tot atît de mare ca sufragiul universal 
în Germania - reprezintă în momentul de faţă cea mai bună 
armă a unei mişcă1i proletare şi tocmai o asemenea armă va 
fi el aici. De aceea este atît de important să se termine cît 
mai repede cu Social-Democratic Federation 229, ai cărei li
deri nu sint decit nişte carierişti politici, nişte aventurieri şi 
mercenari ai condeiU!lui . Hyndman, şeful lor, contribuie din 
plin la asta ; el nu poate să aştepte „pînă cînd clopoţelul va 
suna miezul nopţii", cum se spune într-un cintec popular 364 
şi, în goana după succes, se compromite tot mai mult. Este o 
caricatură jalnică a lui Lassalle. 

Cu francezii - cred eu - eşti cam nedrept. Masa par;
ziană este „socialistă" în sensul acelui socialism mediu, mai 
mult sau mai puţin neutru, care s-a distilat pe parcursul anilor 
din ideile lui Proudhon, Louis Blanc, Pierre Leroux etc. Sin
gura lor experienţă în ce priveşte comunismul este utopia lui 
Cabet, care s-a încheiat cu crearea unei colonii model pe con
tinentul american, adică cu fuga din Franţa, cu cearta şi se
mifalimentul din America 365 . Tot ce este în plus le-a venit 
din Germania şi nu e de mirare că Franţa, ţara în care, din 
1789 şi pînă în 1850, nu numai că ideile politice căpătau prima 
lor formulare clară, dar erau şi aplicate în practică, refuză 
să renunţe la rolul conducător în domeniul teoriei revoluţio
nare, în special după glorioasa Comună şi încă în favoarea 
Germaniei, pe care muncitorii parizieni practic au învins-o în 
1 870, căci armata germană n-a îndrăznit să ocupe Parisul, ceea 
ce, trebuie remarcat, este un caz unic în întreaga istorie mi
litară. Şi, în plus, gîndeşte-te : cum puteau să ajungă munci-
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tarii francezi la o mai bună înţelegere a lucrurilor ? Pentru 
ei, chiar şi versiunea franceză a „Capitalului" este o carte cu 
şapte peceţi ; şi nu numai pentru ei, dar şi pentru păturile 
culte. Singura lucrare pe care ei o cunosc este „Dezvoltarea 
socialismului", care într-adevăr a făcut senzaţie 366. Dar nici 
unul din lideri nu ştie germana ; nu-l includ aici pe Vaillant, 
căci el, ca blanquist, are cu totul altă tactică decît noi. D-na 
Lafargue traduce, acum, în sfîrşit, „Manifestul" într-o bună 
limbă franceză 349. Pînă şi liderii sînt încă departe de a înţelege 
perfect teoria ; dacă ai cunoaşte Parisul ai înţelege cît de uşor 
este să trăieşti şi să faci agitaţie acolo, dar cît de greu este să 
lucrezi serios. Prin urmare, de unde să aibă muncitorii fran
cezi concepţii clare ? 

Apropo tot de alegeri. La noi oamenii votează lesne cu 
social-democraţii, pentru că noi sîntem singurul partid real
mente de opoziţie şi pentru că Reichstagul n-are nici un cuvînt 
de spus, aşa că, în ultimă instanţă, este tot una dacă în ge
neral se votează pentru cineva şi pentru care anume dintre 
cîini : „Doar şi noi sîntem cîini" 367. ln orice caz, numai cen
tru] 167 mai este un partid cu o politică independentă. Dar în 
Franţa situaţia e cu totul alta. Acolo Camera este puterea 
hotărîtoare în ţară şi, de aceea, oamenii nu-şi dau voturile la 
întîmplare. În afară de asta trebuie avut în vedere că acolo 
garnbettiştii reprezintă un progres faţă de monarhişti, iar ra
dicalii 339 faţă de gambettişti. Acest lucru c confirmat şi 
in practică. Din 1870 în Germania reacţiunea iunkerilor este 
în floare, totul este în regres. Franţa are acum cele mai bune 
şcoli din lume, învăţămîntul este efectiv obligatoriu, iar în 
timp ce Bismarck nu o mai scoate la capăt cu popii, acolo ei  
au fost înlăturaţi complet din şcoli. Armata noastră germană, 
abstracţie făcînd de faptul că în rîndurile ei s-au înmulţit 
Plementele social-democrate, este mai mult ca oricînd o unealtă 
infamă a reacţiunii . 1n Franţa, serviciul militar general a 
apropiat enorm armata de popor şi tocmai armata este aceea 
care face imposibilă monarhia (comp. anul 1878) 368. Iar dacă 
acum la cîrmă vor veni radjcalii şi vor fi nevoiţi să-şi pună în 
aplicare programul, aceasta va însemna : descentralizarea admi
nistraţiei, autoadministrarea departamentelor şi a comunelor, 
ca şi în America şi Franţa în 1792-98, despărţirea bisericii 
de stat, -- popa �i-l plăteşte fiecare. Pînă acum nici în Ger
mania şi nici în Franţa noi n-'am fost în stare să dirijăm dez
voltarea istorică. Dar asta nu înseamnă că ea bate pasul pe 
loc. Numai că în imperiul german se constată momentan un 
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regres, în timp ce în Franţa - un progres continuu. Dar n e  
v a  veni şi nouă rindul - acesta este mersul încet, dar sigur 
al istoriei - deîndată ce partidele burgheze şi mic-burgheze 
îşi vor fi dovedit efectiv şi evident incapacitatea de a conduce 
ţara şi vor fi ajuns în impas. (In Germania ne-ar putea veni 
rîndul ceva mai curind, dar numai după o revoluţie franceză 
şi numai dacă vom fi P'1'inşi într-un vîrtej european.) Intr-un 
anumit sens, muncitorii parizieni îşi urmează deci instinctul 
lor sigur sprijinind întotdeauna cel mai radical posibil dintre 
partide. Deîndată ce radicalii vor veni la cîrmă, acelaşi instinct 
îi va arunca pe muncitori în braţele comuniştilor, căci radi
calii sînt tributari vechiului program confuz-socialist (nu co
munist) şi cu acesta ei n-au şanse. Atunci instinctul şi raţiunea 
se vor întîlni, partidul cel mai radical posibil va fi partidul 
proletariatului ca atare, iar lucrurile vor me�e repede. Dar 
englezii şi francezii au uitat şi ei demult puritatea lor pre
revoluţionară, în timp ce noi, germanii, mai tîrîm după noi 

această mobilă adesea foarte împovărătoare, din moment ce 
n-am săvîrşit niciodată o revoluţie de sine stătătoare. Ambele 

situaţii prezintă avantaje şi dezavantaje ;  ar fi însă foarte 

nedrept ca poziţia diferită a muncitorilor din aceste trei ţări 

să fie apreciată după un singur criteriu. 

Cartea lui Adler 171), foarte superficială şi bazată în spe
cial pe Stieber 172), mi-a fost predată de Ki[autsky] ; am să-l 

ajut să scrie o critică la adresa ei 173) . 

Nu mai vii pe aici ? Dacă treburile te vor aduce în re

giunea Rinului, ar fi cît se poate de simplu. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 

voi. I (VI), 1932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

171) G. Adler. „Dle Geschichte der ersten Sozialpolitischen Arbeiter
bewegung in Deutschland mit besonderer Rilcksicht auf die einwirken
den Theorien. - Nota red. 

172) Wermuth şi Stieber. „Die Communisten-Verschwi:irungen des 
neunzehnten Jahrhunderts. - Nota red. 

17') Vezi volumul de faţă, p. 360. - Nota red. 
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202 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

343 

Londra, 7 noiembrie 1885 

Draga mea Laura, 
Sînt de acord să scriu o scurtă intToducere la „Manifest". 

Dar pentru a putea face asta, ar trebui să ştiu ce pasaje din 
veahea prefaţă 174) ar deranja urechile sensibile ale publicului 
vostru parizian. Recunosc că nu le pot depista, dacă nu cumva 
e vorba de cel referitor la Comună, introdus chiar de Maur şi 
asupra căruia el insista în mod deosebit 369• Deşi, după părerea 
mea, amicii noştri parizieni cam exagerează cu aceste sensi
bilităţi pe care ar trebui să şi le reprime în mare mă�ră, sînt 
dispus ca de dragul păcii, să le fac pe plac, pe cît posibil, fără 
a falsifica istoria şi fără a-i încuraja în convingerea că lumina 
vine întotdeauna de la Paris. După părerea mea, este absolut 
imposibil să se editeze „Manifestul", indiferent în ce limbă, 
fără să se arate cum s-a născut el. Altfel, finalul capitolului II, 
precum şi capă.tolele III şi IV sînt absolut de neînţeles. 

„Mr. Broadhouse" a avut, într-adevăr, neruşinarea să-l în
trebe pe A veling - prin Reeves, editorul - dacă aş fj. dispus 
să colaborez cu el la traducerea „Capitalului" ! 

Presupun că ai primit ultimul număr din „Commonweal" .  
Dacă ai să-mi comunici ce  numere din „To-Day" îţi lipsesc, am 
să mă îngrijesc să le primeşti. 

Nim este bine dispusă, ca întotdeauna ; tocmai am golit 
împreună o sticlă de bere Pilsen. Ieri seară a fost cu Pumps la 
teatrul „Lyceum", să vadă „Olivia" :ţro ; spune că e o adevărată 
melodramă, Irving nu e cine ştie ce, Ellen Tery este foarte bine. 

Lavigne scrie că i-a trimis lui Paul traducerea sa din 
„18  Brumar", dar acesta nu i-a răspuns, din ce cauză ? Am 
lucrarea aici, dar întrucît m-am angajat faţă de Fortin 175), 
nici nu cu�z să mă uit prin ea, căci aş putea fi acuzat că am 
abuzat, de aceea nu-mi pot forma o părere despre calită
ţile ei 371. 

174) K. Marx şi F. Engels. ,,Prefaţă Ia ediţia germană din 1872 a 
«Manifestului Partidului Comunist...". - Nota red. 

175) Vezi volumul de faţă, p. 360-361. - Nota red. 
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Săptămîna viitoare începe marele spectacol politic. La 10  
ale lunii, camerele franceze, la  19  sau în jurul acestei date, 
Reichstagul german, iar o săptămînă mai tîrziu, alegerile de 
aici 387. Indiferent care ar fi compoziţia viitorului parlament, 
certe sînt două lucruri : în el vor domina irlandezii, datorită 
celor 80-90 de voturi ale lor, dar Marele Partid Liberal îşi va 
înceta, în fine, existenţa ca urmare a despărţirii whig-ilor de 
radicali 324 şi a pregătirii, dacă nu chiar a încheierii, unei ali
anţe între whigi şi toryi. 

Salutări cordiale lui Paul (11  500 de voturi) 372 ; sper că 
nu e complet distrus. Anul viitor o să aibă mai mult noroc. 

203 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Zlirich 

Londra, 11 noiembrie 1885 

Dragă domnule Schlliter, 
Din ultima corectură la „Dlihring" am primit pînă la coala 

20 inclusiv, nu am încă finalul şi prefeţele ; deîndată ce le voi 
primi vă voi trimite lista greşelilor de tipar. 

Introducerea la „Miliardul silezian" 329 este în lucru ; ar 
fi fost gata de mult dacă n-aş fi fost întrerupt de atîtea ori. 
Mă mustră conştiinţa, aşa că certamente n-am s-o reţin nici 
o oră dacă nu va fi nevoie. 

Presupun că aţi primit corectura la „Liga Comunişti
lor" 176) . Vă rog să-i transmiteţi lui Ecle că am primit mai de
mult cartea vrabiei care îşi zice „vultur" 177) şi intenţionat 
n-am pomenit nimic despre ea, deoarece şi el se foloseşte de 

176) F. Engels. "Cu privire la istoria Ligii comuniştilor". - Nota 
red. 

177) Joc de cuvinte : "Adler" înseamnă „vultur" ; este vorba de lu
crarea : G. Adler. „Die Geschichte der ersten Sozialpolitischen Arbeiter
bewegung in Deutschland". - Nota red. 
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Stieber l78) ca principală sursă. Pasajul referitor la Butter
milch-Born a fost prezentat astfel pentru că, aşa cum am vă
zut din această carte, Bom i-a turnat pe ascuns lui Adler pu
ţin din zerul 179) său, dar (vezi prefaţa) a interzis să i se men
ţioneze numele 373. Pentru asta ar merita cîteva la fund. 

Dietz i-a scris lui K[autsky] că ar dori să editeze acum 
lucrarea mea „Originea" şi întreabă dacă am ceva împotrivă. 
I-am răspuns că n-am nimic împotrivă, cu condiţia să se pună 
de acord cu dvs. şi cu Schabelitz. Procedaţi, deci, cum credeţi 
că e mai bine. Dacă ajungeţi la o înţelegere, Dietz promite să 
organizeze VÎnzarea cărţii, lucru de care eu, fireşte, aş fi foarte 
mulţumit, dar la urma urmelor asta depinde şi de Zi.irich 180) , 
din moment ce cartea circulă deja de un an fără a fi inter
zisă. Pe de altă parte, tocmai din cauza nehotărîrii lui, tipărirea 
a fost amînată luni de zile, iar acum îi e uşor să vorbească 
după ce au riscat alţii. în afară de aceasta, detaliile discuţiilor 
purtate atunci cu el nu-mi sînt cunoscute şi de aceea nu pot 
face altceva decît să-l trimit la dv. Prin urmare, rezolvarea 
chestiunii rămîne exclusiv la latitudinea dv. 

în „Di.ihring" am mai găsit o grămadă de greşeli de tipar 
scăpate chiar de mine. M-am obişnuit într-atîta să citesc două 
corecturi - una pentru sens, cealaltă pentru îndrPptarea greşe
lilor de tipar - încît, dacă nu am această posibilitate, îmi scapă 
în text o mulţime de prostii. Aşa se explică numeroasele gre
şeli de tipar din primele 1 1  coli , pe care, pe deasupra, le-am 
citit în condiţii extrem de nefavorabile . .  

Un salut cordial. 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1935, ed. rusă 

Al dv., 
F. E.  

Originalul în l imba germari ·1 
Tradus din limba germană 

118) Wermuth şi Stieber. „Die Communisten-Verschworungeri. df'o; 
neunzehnten Jahrhunderts. - Nota red. 

119) Joc de cuvinte : numele adevărat al lui Born era Buttermilch 
- zer. - Nota red. 

180) La Ziirich era sediul redacţiei şi tipografiei ziarului „Sozial
demokrat", precum şi al editurii. - Nota red. 
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2 04 

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 
Londra, 13 noiembrie 1885 

Stimate domn, 
Am primit ambele dv. scrisori din 6 (18) şi 9 (21) august 

la Jersey şi v-am trimis imediat scrisoarea 345 pe care mi-aţi 
cerut-o pentru „ BecTHHKb " 181) . De atunci lucrări urgente m-au 
împiedicat să răspund mai pe larg atît la aceste scrisori, cît şi 
la cele din 25 aug./5 septembrie. 

Nu mă îndoiesc că volumul al IJ_,lea 182) vă va prilejui e> 
satisfacţie tot atît de mare ca şi mie. Teoriile expuse în el sînt. 
într-adevăr, de un nivel atît de rid!icat încît cititorul neavizat 
nu-şi va da osteneala să le aprofundeze şi să le urmărească. 
pînă la capăt. Aşa stau lucrurile în prezent în Germania, unde 
întreaga ştiinţă istorică, inolusiv cea a economiei politice, este 
la un nivel extrem de scăzut. Sub raport teoretic, socialiştii 
noştri de catedră 19 n-au depăşit niciodată nivelul unor econo
mişti vulgari filantropi totaJ. insignifianţi, iar acum au ajuns 
la acela de s�mpli apologeţi ai socialismului de stat al lui Bis
marck. Pentru ei, volumul al II-lea va rămîne întotdeauna o 
carte cu şapte peceţi . Ceea ce Hegel numeşte ironia istoriei 
universale 295 este ilustrat de faptul că, prin ridicarea Germa
niei la rangui de primă putere în Europa, ştiinţa istorică ger
mană a ajuns din nou în starea lemantabilă în care se afla în 
perioada celei mai profunde decăderi politice a ţării, după 
războiul de 30 de ani.  Dar asta este realitatea. Şi astfel „ştiinţa'' 
germană se holbează la acest nou volum, fără a-l putea înţe
lege ; numai o teamă sănătoasă de consecinţe o împiedică să-l 
critice public şi de aceea literatura economică oficială păs
trează o tăcere prudentă. Volumul al III-1Pa, însă, o va con
strînge să înceapă să vorbească. 

In ce priveşte volumul al III-lea, am terminat prima 
transcriere după original într-o formă lizibilă. Trei sferturi din 
el s-ar putea publica aşa cum se prezintă acum ; dar la ulti
mul sfert, sau poate la ultima treime, mai trebuie lucrat : pri
mul capitol (raportul dintre rata plusvalorii şi rata profitului} 

181) Titlul ziarului este scris de Engels cu caractere ruseşti . -
No.a red. 

m) al „Capitalului".  - Nota red. 
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şi cel despre credit şi, parţial, şi cel despre renta funciară ; în 
afară de aceasta, anumite părţi din aproape toate celelalte ca
pitole. In ultimele două luni a trebuit să rezolv o mulţime de 
alte lucrări pe care le-am neglijat din cauză că m-am dedicat 
exclusiv volumelor al II-lea şi al III-lea. Aceste lucrări îmi 
vor mai lua citva timp, iar apoi poate încă o lună îmi va lua 
revizuirea �rsiunii engleze a volumului I, care este aproape 
gata ; după aceea, însă, mă voi apuca de volumul al III-lea şi 
îl voi termina. Probabil că va fi editat în două părţi, căci va 
avea aproximativ o mie de pagini. 

Vă mulţumesc mult pentru extrasele din scrisorile auto
rului 183) din perioada 1 879-1881  374. Citindu-le, nu mi-am pu
tut reţine un zîmbet dureros. Cît de mult ne-am obişnuit noi 
cu astlel de justificări pentru neterminarea lucrării ! Ori de 
cîte ori starea sănătăţii nu-i permitea să-şi continue munca, 
era extrem de deprimat şi nimic nu-l bucura mai mult decît 
găsirea unei justificări teoretice a faptului că la momentul 
respectiv lucrarea nu era terminată. Toate aceste argumente el 
le-a folosit şi vis-a-vis de moi 1�4) ; se pare că ele îi linişteau 
conştiinţa. 

După terminarea volumului al III-lea şi de îndată ce voi 
fi selectat din alte manuscrise ceea ce este adecvat publicării, 
voi purcede cu dragă inimă la stringerea scrisorilor autorului 
nostru, care prezintă importanţă sub aspect ştiinţific, iar din 
acest punct de vedere cele adresate dv. ocupă unul din pri
mele locuri .  Cînd va veni momentul, voi avea în vedere că aţi 
avut amabilitatea de a-mi oferi copii ale acestor scrisori. 

Am de multe ori ocazia să vă trimit broşuri etc. - noi 
ediţii ale lucrărilor autorului şi ale mele ş.a.m.d. - dar nu ştiu 
dacă nu este periculos să vi le trimit dv. direct. V-aş rămîne 
foarte îndatorat dacă mi-aţi comunica cum să procedez. 

Sper că starea sănătăţii prietenclui nostru comun 185) se 
ameliorează, in ciuda pronosticurilor proaste ale medicilor 
săi 214• Sînt întotdeauna bucuros cînd primesc veşti despre el. 

Criza despre care vo:ribeşte autorul în scrisoarea sa a fost 
realmente ieşită din comun 375. Fapt este că ea mai durează, 
întreaga Europă şi America suferă şi astăzi de pe urma ei .  
Una din cauze rezidă în absenţa crahului financiar. Dar cauza 
principală o constituie indubitabil modificarea totală a situaţiei 

183) Marx. - Nota red. te•) - faţă de mine. - Nota trad. ies) Lopatin. - Nota red. 
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pe piaţa mondială. Din 1870, Germania şi, în special, America 
au devenit rivalele Angliei în industria modernă si tot în 
această perioadă majoritatea celorlalte ţări europene şi-au dez
voltat în aşa măsură propria lor industiie încît nu mai sînt 
dependente de Anglia. Ca urmare, procesul supraproducţiei a 
cuprins mult mai multe ramuri decît pe vremea cînd el se li
mita exclusiv la Anglia dar, - cel puţin pînă acum - el a 
avut mai degrabă un caracter cronic decît unul acut. Prin 
această amînare a furtunii, care odinioară purifica atmosfera 
la fiecare zece ani, această neîntreruptă depresiune cronică 
trebme să pregătească un crah de o forţă şi de o amploare 
fără precedent. Aceasta cu atît mai mult cu cît şi criza agrară 
despre care vorbeşte autorul continuă şi a cuprins aproape 
toate ţările europene ; ea se va menţine pînă cînd va fi secă
tuit '!ep110 JeMo 186) vi:rigin al preeriilor din vestul Americii. 

Publicat pentru prima oara m : 
„Minuvîşie godi'", nr. 2, 1908 

205 

Al dv. foarte devotat, 
P. W. R[osher] 187) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 376 

la Paris 

Londra, 14 noiembrie 1885 

Dragă Lafargue, 

Iţi muJţumesc pentru portret. Cu ce figură posomorîtă sînt 
înfăţişat în Franţa, o ţară unde - după cum se spune - se 
rîde din cînd în cînd ; poate că o să se rîdă şi de mine. Nim 
zice că portretul mă arată cu 10 ani mai bătiin, dar asta e, 
probabil, ca să mă măgulească. 

Insurecţiile din mai 1849 au fost provocate de refuzul Tl'l.a
jorităţii guvernelor germane de a se supune Constituţiei pentru 
întreaga Germanie, adoptată de Adunarea Naţională de la 
Frankfurt. Această adunare, care n-a dispus niciodată de o 

188) cernoziomul - în limba rusă în text. - Nota red. 
187) Pseudonimul conspirativ al lui F. Engels. - Nota red. 
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forţă materială şi care a neglijat întotdeauna orice măsură de 
natură să-i confere o asemenea forţă, şi-a pierdut în cele din 
urmă şi ultima rămăşiţă de influenţă morală tocmai în mo
mentul în care aşternuse pe hîrtie „Constituţia" ei cam roman
tică. Totuşi, această Constituţie era atunci singurul stindard 
sub care.se putea încerca iniţierea unei noi mişcări, cu scopul 
de a se debarasa de ea după victorie. De aceea, statele mai 
mici au vrut să constrîngă guvernele să o recunoască ; au ur
mat insurecţiile de la Dresden (3 mai) şi, cîteva zile mai tîrziu, 
din Palatinatul bavarez şi din marele ducat Baden, unde ma
rele duce 188) a fugit atunci cînd armata a trecut de partea 
poporului. 

Insurecţia de la Dresden a fost înfrîntă după o rezistenţă 
eroică - luptele au durat patru zile - cu ajutorul trupelor 
prusiene (în Prusia reacţiunea a învins în urma loviturii de stat 
din noiembrie 1848, Berlinul a fost dezarmat şi s-a proclamat 
starea de asediu). Dar pentru a învinge Palatinatul şi Badenul 
era nevoie de o armată. Prin urmare, în Prusia s-a început 
prin chemarea sub arme a Landwehrului. La Iserlohn (West
falia) şi la Elberfeld (Prusia renană) soldaţii Landwehrului au 
refuzat să acţioneze. In alte oraşe s-au ridicat baricade şi s-a 
reuşit respingerea trupelor. Două săptămîni mai tîrziu, Iser
lohnul a căzut, după o rezistenţă de două zile ; Elberfeldul n-a 
avut posibilităţi de apărare şi, sub presiunea trupelor care ve
neau din toate părţile, apărătorii, al căror număr se ridica la 
vreo mie, au hotărît să-şi croiască drum prin sud, prin re
giunile răsculate ; ei au fost înfrinţi, dar, cu ajutorul populaţiei, 
mulţi dintre ei au reuşit să scape. Eu eram aghiotantul lui Mir
bach, comandantul Elberfeldului ; dar acesta, înainte de a-şi 
pune în aplicare planul, m-a trimis într-o misiune la Koln, 
adică în tabăra inamicului, iar acolo eu m-am ascuns la Da
niels ; în realitate, el nu voia să aibă în detaşamentul său un 
comunist notoriu, pentru a nu înspăimînta burghezia din loca
lităţile prin care trebuia să treacă ; mi-a dat întîlnire în Pala
tinat, dar n-a venit, deoarece a fost luat prizonier (un an mai 
tîrziu avea să fie achitat de un tribunal din Elberfeld).  Mir
bach a participat la campaniile din Grecia din 1 825-1829 şi 
Polonia din 1830 şi 1831  ; mai tîrziu, s-a întors în Grecia, unde 
a şi murit. 

Intre timp, în sud insurecţia cîştiga teren, dar ea a comis 
o greşeală fatală - nu a atacat. Trupele statelor învecinate 

IM) Leopold Karl Friedrich. - Nota red. 
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mai mici nu căutau decît un pretext pentru a se alătura insu
recţiei ; ele erau decise să nu lupte împotriva poporului . Un 
astfel de pretext putea fi şi apărarea Adunării de la Frankfurt 
împotriva soldaţilor prusieni şi austrieci care o încercuiseră. 
După interzicerea lui „Neue Rheinische Zeitung", Marx şi cu 
mine am plecat la Mannheim, pentru a le propune conducăto
rilor acest plan. Dar s-au invocat tot felul de motive : dezor
ganizarea armatei prin fuga ofi ţerilor, penuria etc. etc. 

In primele zile ale lui iunie, prusienii, dintr-o parte, şi 
bavarezii din cealaltă parte - întăriţi toomai prin aceste trupe 
ale statelor mai mici, pe care, dacă am fi acţionat cu mai mult 
curaj,  le-am fi putut avea de partea noastră, dar ele au fost 
prinse de torentul armatelor reacţionare - s-au îndreptat spre 
zonele răsculate. O săptămînă a fost de ajuns pentru curăţirea 
Palatinatului - erau aco�o 36 OOO de prusieni împotriva a 
8-9 OOO de insurgenţi, iar ambele fortăreţe ale ţării erau în 
mîinile reacţiunii. S-a ordonat retragerea în vederea joncţiunii 
cu trupele din Baden - aproximativ 8 OOO de oameni din tru
pele de linie şi 12 OOO de voluntari ; aceştia au fost înfrînţi de 
un corp de trupe reacţionare de 30 OOO de oameni. S-au dat 
patru bătălii mari, pe care reacţionarii le-au cîştigat datorită 
superiorităţii numerice şi faptului că au violat graniţele Wiir
ttembergului, ceea ce le-a permis să ne învăluie în momentul 
hotăritor. După zece săptămîni de luptă, ceea ce mai rămăsese 
din armata insurgentă a trebuit să se retragă în Elveţia. 

In timpul acestui război, eu am fost aghiotantul colonelu
lui Willich, comandantul unui detaşament de voluntari cu ca
racter într-adevăr proletar ; am participat la trei bătălii mai 
mici şi la ultima bătălie decisivă de pe Murg. 

Asta e suficiel'l.t, cred eu, ca să puteţi face o expunere 
sufcintă, dacă ţineţi neapărat să scrieţi un comentariu pe mar
ginea frumoasei lucrări a cetăţeanului Clarus. 

Sper că interesantul dumitale furuncul va sparge curînd. 
Fă spălături cu o soluţie de 20/o acid fenic şi 980/o apă, este 
excelent pentru a ucide celulele infectate. 

Salutări cordiale iLaurei . 

Cu. profundă prietenie, al d-tale 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 



Scrisori din 1885 

206 

Engels către August Bebel 

la Berlin 

351 

Londra, 1 7  noiembrie 1885 

Dragă Bebel, 
1ncă cîteva cuvinte, înainte de a te duce în Reichstag 377• 
Lui Schumacher i-am răspuns la o scrisoare interminabilă 

în care îşi susţinea poziţia în problema subvenţiilor pentru 
companiitJ.e de navigaţie 378 tot atît de detaliat, insL�tînd, pentru 
a-l combate, asupra vechiului meu punct de vedere : dacă pen
tru a menaja aşa-zisele prejudecăţi ale anumitor al�ători, ei 
nu vor să voteze necondiţioTULt împotriva ajutorului de stat din 
buzunarul muncitorilor şi ţăranilor pentru burghezie, acest lu
cru, după părerea mea, este admisibil numai cu condiţia ca o 
sumă egală din aj utorul de stat să fie acordată direct munci
torilor, atît de la oraşe, cît şi de la sate - în primul rînd 
cooperativeilor create de muncitorii agricoli pe domeniile sta
tului. 

Pentru a evita neînţelegerile, l-am rugat ca în cazul în 
care face uz de această scrisoare în convorbirile cu alţi tova
răşi să prezinte întotdeauna conţinutul ei integral. 

L[ie]bknecht se face remarcat cu mult curaj. „Reculege
rea" în închisoare S79, lectura ,,Capitalului�' pe jumătate uitat 
:şi perspectiva de a sta între două scaune, care îi devine mai 
clară datorită celor de d reapta, par să fi fost foarte utile. Mă 
bucură mult, numai să dureze. In momentul decisiv el se v::t 
situa, cu siguranţă, pe poziţia justă, dar pînă atunci ne va da 
nouă, celorlalţi, multă bătaie de cap cu dorinţa lui de a aplana 
lucrurile, pe care o consideră diplomaţie şi în care, ce-i d rept, 
ne întrece pe toţi. 

Războiul european începe să ne ameninţe serios. Aceste 
jalnice rămăşiţe ale unor foste naţiuni - sîrbi, bulgari, greci 
�i alte neamuri de tîlhari, după care se dau în vînt filistinii 
liberali în interesul Rusiei - sînt gata să se sfîşie şi acuşi-acuşi 
o să-şi taie gîblejurile lacome. Asta ar fi minunat şi aşa le-ar 
trebui filistinilor care vorbesc cu frenezie d espre naţionalităţi, 
numai dacă de fiecare din aceste minuscule neamuri n-ar de
pinde războiul sau pacea în Europa. Prima împuşcătură a ră-
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sunat la Dragoman 380, dar unde şi cînd va răsuna ultima n-ar 
putea nimeni să spună. 

Mişcarea noastră înaintează admirabil, pretutindeni îm
prejurările îi sînt atît de favorabile şi, în fine, avem atîta ne
voie de încă cîţiva ani de dezvoltare paşnică şi de consolidare, 
incit în nici un caz nu putem dori o mare criză politică. Ea 
ar împinge pentru mulţi ani mişcarea noastră pe un plan se
cundar, iar după aceea am fi nevoiţi, probabil, aşa cum a fost 
după 1850, să luăm totul de la capăt. 

Pe de altă parte, războiul ar putea provoca o revoluţie la 
Paris, iar mai tîrziu aceasta ar da indirect un puternic impuls 
mişcării în restul Europei ; dar atunci la conducere s-ar afla 
francezii - în împrejurările date ei ar fi cu siguranţă extrem 
de şovini - iar pentru acest rol ei sînt cel mai puţin indicaţi, 
dată fiind slaba lor pregătire teoretică. Tocmai pentru ei -
care, din 1871 ,  cu consecvenţa lor logică inconştientă se dez
voltă politic foarte bine - cîţiva ani de guvernare liniştită a 
radicaliJor ar avea o valoare inestimabilă. Căci aceşti radicali 
şi-au însuşit socialismul eclectic răspîndit în Franţa, care re
prezintă un amestec de idei ale lui L. Blanc, Proudhon etc., iar 
noi am dştiga enorm dacă practica i-ar obliga să renunţe la 
asemenea idei. 

Dimpotrivă, un mare război, dacă ar izbucni, ar scoate pe 
cîmpul de bătălie şase milioane de soldaţi şi ar costa o sumă 
colosală. El ar provoca o vărsare de sînge, o pustiire şi, în 
fine, un dezastru fără precedent. Iată de ce toţi aceşti domni 
se tem atîta de el. Dar, se poate afirma încă de pe acum : dacă 
acest război se dezlănţuie, el va fi ultimul ; el va fi sfîrşitul 
definitiv al statului de clasă - politic, militar, economic (şi 
financiar) şi moral. Nu este exclus ca maşina de război să se 
revolte şi să refuze să continue acest măcel din cauza jalnice
lor popoare balcanice. Deviza statului de clasă este : apres nous 
le deluge 189) ; dar după potop vom veni noi, şi numai noi . 

Prin urmare, toate rămîn cum au fost : orice s-ar întîmpla, 

în cele din urmă partidul nostru va veni la putere şi se va 

pune capăt întregii vechi ticăloşii .  Ce-i drept, aş dori ca totul 

să se rezolve fără acest măcel ; el nu este necesar. Dar dacă se 

iss) - după noi, potopul. - Nota trad. 
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va produce, vreau să sper că vechea mea boală nu mă va îm
piedica la momentul oportun să urc din nou pe cal. 

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

207 

Bătrînul tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Minna Kauisky 38 1 

la Viena 
Londra, 26 nov. 1885 

Dragă doamnă Kautsky, 
(Vă rog să-mi permiteţi acest mod de adresare simplu ; 

între doi oameni ca noi formulele ceremonioase nu au rost). 
In primul rînd, sincerele mele mulţumiri pentru amintirea plă
cută pe care mi-o păstraţi. Mi-a părut foarte rău că n-am pu
tut fi mai mult în compania dumneavoastră şi vă asigur că 
mi-a făcut o nespusă plăcere să cunosc, în sfîrşit, o scriitoare 
germană care a rămas o femeie obişnui tă, căci pînă acum am 
avut nenorocul să cunosc numai berlineze afectate, „culti
vate" 190), din speţa celor cărora nu-ţi vine să le mai dai în 
mînă lingura de bucătărie de teamă ca nu cumva, pînă la 
urmă, să facă şi mai mult rău cu ea decît cu condeiul. De 
aceea, sper că nu peste prea mult timp veţi traversa din nou 
canalul şi atunci voi putea să colind cu dumneavoastră prin 
Londra şi prin împrejurimi şi ne vom spune tot felul de snoave, 
pentru ca nu cumva conversaţia să devină prea serioasă. 

Că nu v-a plăcut Londra nu mă miră. La fel mi s-a întîm
plat şi mie cu ani în urmă. Te obişnuieşti greu cu atmosfera 
ei posomorîtă şi cu oamenii, în cea mai mare parte necomuni
cativi, cu închistarea şi cu barierele de clasă din viaţa socială, 
cu traiul în locuinţe mohorîte. Trebuie să-ţi temperezi vitali
tatea adusă de pe continent, să cobori de la 760 la 750 mili
metri barometrul entuziasmului, pînă cînd, treptat, te adaptezi. 
Pe urmă, încetul cu încetul, te acomodezi şi găseşti că are şi 
părţile ei bune, că oamenii sînt în general mai sinceri şi mai 
de nădejde decît în alte locuri, că nici un alt oraş nu este 

190) In original în dialect berlinez „jebildete". - Nota red. 
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atît de indicat pentru activitatea ştiinţifică cum e Londra şi 
că absenţa şicanelor poliţiei compensează şi ea multe. Cunosc 
Parisul �i-l iubesc, dar dacă ar fi să aleg locul în care să tră
iesc aş prefera Londra. Ca să-ţi placă Parisul trebuie să devii 
parizian, cu toate prejudecăţile parizianului, preocupat numai 
de chestiunile pariziene, să te obişnuieşti cu ideea că Parisul 
este centrul lumii, că el e totul. Londra este mai urîtă, în 
schimb are mai multă măreţie decit Parisul ; este adevărntul 
centru al comerţului mondial şi oferă mult mai multă diversi
tate. In plus, Londra îţi permite să răl1lli neutru faţă de tot 
ceea ce te înconjoară - lucru atît de necesar pentru impar
ţialitatea ştiinţifică şi chiar artistică. Parisul şi Viena te în
cîntă, Berlinul e dezagreabil, faţă de Londra însă păstrezi doar 
o indiferenţă neutră şi obiectivitate. Şi asta înseamnă ceva. 

Apropo de Berlin. Mă bucur că acest tirg nenorocit reu
şeşte, în sfîrşit, să devină o metropolă. Rahel Vernhagen spu
nea, încă acum 70 de ani : la Berlin totul este grobian, iar 
Berlinul vrea, se pare, să arate "lumii cît de grobiană poate fi 
o metropolă. Dacă i-aţi otrăvi pe toţi berlinezii „cultivaţi" şi 
dacă aţi putea crea acolo printr-o minune o atmosferă măcar 
suportabilă şi aţi reclădi din temelie tot tîrgul, atunci poate 
că ar ieşi ceva ca lumea. Dar atîta timp cît acolo se vorbeşte 
dialectul acela, cam greu. 

Am citit „Die Alten und die Neuen" 191), pentru care vă 
mulţumesc din suflet. Viaţa muncitorilor din saline este de
scrisă cu tot atîta măiestrie ca şi cea a ţăranilor din „Ste
fan" 192). Scenele din viaţa societăţii vieneze sînt şi ele în cea 
mai mare parte foarte reuşite. Viena este singurul oraş ger
man care are o societate, Berlinul are numai „anumite cercuri", 
dar şi mai multe dubioase, din care cauză acolo ruci nu prinde 
alt fel de roman decît cel despre literaţi, funcţionari şi actori. 
Dacă motivarea acţiunii în această parte a operei dvs. nu este 
pe alocuri cam expediată, puteţi aprecia mai bine decît mine ; 
e posibil ca multe lucruri care nouă ni se par astfel, să fie 
foarte fireşti la Viena - cu caracterul ei specific internaţional, 
împănat cu elemente meridionale şi est-europene. In ambele 
medii găsesc obişnuita individualizare a caracterelor ; fiecare 
este un tip şi totodată un individ anumit, un „acesta", cum 
spune bătrînul Hegel, şi aşa şi trebuie să fie. De dragul impar
ţialităţii însă, sînt nevoit să găsesc ceva de criticat, şi atunci 

191) roman al Minnei Kautsky. - Nota red. 
1e2) Minna Kautsky. „Stefan von Grillenhof". - Nota red. 
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ajung la Arnold. El este din cale afară de cumsecade, şi dacă 
în cele din urmă piere într-un accident alpin, faptul se poate 
împăca cu echitatea poetică numai dacă îmi spun : era prea 
bun pentru această lume. Dar autorul nu trebuie niciodată să 
se entuziasmeze de propriul său erou, iar dvs . mi se pare că 
aici aţi căzut oarecum în această greşeală. Elsa este mai indi
vidualizată, deşi idealizarea apare deja, dar Arnold este un 
personaj care se dizolvă într-un principiu. 

De unde provin aceste neajunsuri se poate vedea chiar din 
roman. Dv. aţi simţit, evident, nevoia să luaţi în mod deschis 
atitudine în această carte şi să vă mărturisiţi convingerile în 
faţa lumii întregi. E un fapt împlinit, aparţine trecutului şi nu 
trebuie să-l repetaţi în această formă. Eu nu sînt nicidecum 
adversar al scrierilor cu tendinţă. Părintele tragediei, Eschil, 
şi părintele comediei, Aristofan, au fost am.îndoi adevăraţi 
autori cu tendinţă, nu mai puţin Dante şi Cervantes, şi prin
cipala calitate a piesei lui Schiller „Intrigă şi iubire" este că 
ea reprezintă prima dramă germană cu tendinţă politică. Ruşii 
şi norvegienii moderni, care dau romane excelente, sînt cu 
toţii scriitori cu tendinţă. Dar cred că tendinţa trebuie să izvo
rască din situaţie şi din acţiunea însăşi, fără să fie scoasă în 
evidenţă în mod expres, iar scriitorul nu trebuie să-i ofere 
de-a gata cititorului rezolvarea istorică pe care viitorul o va 
da conflictelor sociale zugrăvite de el. La aceasta se adaugă 
faptul că, în condiţiile actuale, romanul se adresează cu precă
dere unor cititori din cercurile burgheze, deci nu celor care ne 
aparţin direct nouă şi de aceea romanuJ. socialist cu tendinţă 
îşi îndeplineşte, după o pinia mea, din plin menirea, cînd, în
f ăţişînd fidel adevăratele relaţii, s pulberă iluziile convenţio
nale dominante referitoare la aceste relaţii, zdruncină optimis
mul lumii burgheze, face inevitabilă îndoiala în ce priveşte va
labilitatea eternă a ordinii existente, chiar fără să susţină di
rect o soluţie, ba, după împrejurări chiar fără să ia atitudine 
în mod explicit. Dv., care cunoaşteţi bine atît ţărănimea 
austriacă, cît şi „societatea" vieneză şi le zugrăviţi cu o încîn
tătoare prospeţime, aveţi aici suficient material, iar în „Stefan" 
aţi dovedit că ştiţi şi să vă trataţi eroii cu acea ironie fină 
care dovedeşte că scriitorul stăpîneşte personajul. 

Dar e timpul să închei, căci risc să vă plictisesc. Aici toate 
sînt ca înainte. Kart 193) şi soţia lui frecventează cursurile se
rale de fiziologie ale lui Aveling şi în rest lucrează cu sîrg, aşa 

193) Kautsky. - Nota red. 
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cwn lucrez şi eu ; Lenchen, Pwnps şi soţul ei 194) se duc di
seară la teatru să vadă o piesă senzaţională, şi între timp bă
trîna Europă se pregăteşte să se pună din nou în milşcare -
era de altfel şi cazul. In ce mă priveşte, aş vrea numai să sper 
că�mi va da răgaz pentru a termina volumul al III-lea al "Ca
pitalului", iar după aceea - n-are deoît să înceapă ! 

Cu multă prietenie şi sinceră consideraţie. 

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

2 0 8  

Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lavigne 371 

la Paris 

(Ciornă) 

[Londra] 1 dec. 85 

Cetăţene, 
Cînd am primit scrisoarea dvs. din 8 august şi manuscri

sul, tocmai mă pregăteam să plec pe insula J ersey, de unde 
m-am întors abia la 14 septembrie. După aceea am avut atît 
de multe lucrări uiigente încît mi-a fost imposibi.l să revăd tra
ducerea în franceză a lui „18 brumar".  Acum, cînd, în sfîrşit, 
am găsiit timp să mă ocup de ea, mă aflu în faţa a două ma
nuscrise diferite 382. 

In primul rînd, nu pot să fiu arbitru într-o dispută ale 
cărei cauze şi a cărei esenţă nu le cunosc destul de bine. Ştiu 
numai că F[ortin] i-a scris lui Marx cu ciţiva ani înainte de 
moartea acestuia 383, că el m-a rugat să-i revăd traducerea, iar 
eu i-am promis acest lucru şi am şi revăzut o pavte. Prin 
urmare, eu mă simt angajat faţă de el. In aceste împrejurări 
consider că nu am dreptul să folosesc în nici un fel lucrarea 
dvs. ; n-am îndrăznit să citesc nici măcar o pagină, căci dacă 
ar fi fost mai bună decît la F[ortin] nu aş fi rezistat tentaţiei 
de a introduce în manuscrisul lui unele din formulările dvs„ 

194) Percy Rosher. - Nota red. 
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ceea ce ar fi incorect faţă de dvs. şi, probabil, şi faţă de F[or
tin], deoarece relaţiile dvs. cu el nu mai sînt amiabile. De aceea, 
spre marele meu regret, datoria de a fi imparţial îmi interzice 
să iau cunoştinţă de lucrarea dv. 

Manuscrisul vă stă la dispoziţie. 
Traducerea volumului al II-lea al „Capitalului" este o 

treabă extrem de grea ; în afară de aceasta, tot anul viitor nu 
voi avea absolut ni�i o posibhlitate să mă ocup de redactarea 
lui ; apoi există o mulţime de alte lucruri care trebuie luate 
în consideraţie. In momentul de faţă, nu mă pot angaja faţă 
de nimeni ; aceasta este o chestiune de viitor. 

Primiţi, vă rog, salutările mele sincere. 

Publicat pentru prima oară 
in K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

209 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht ::is1i 

la Berlin 

Londra, 1 dec. 1885 

Dragă Liebknecht, 
Despre finanţele ruseşti vezi „Statistica" lui Kolb, ediţia 

1875 195), p. 44 şi următoarele. Ultimul împrumut menţionat 
acolo este cel din noiembrie 1873, în valoare de 15  milioane 
lire sterline. După aceea, în 1875, au mai obţinut cu chiu cu 
vai run împrumut, tot de 15 milioane lire sterline, dar atunci 
bancherii le-au declarat ruşilor că acesta este ultimul, dacă nu 
va fi garantat de o adunare reprezentativă. Aşa dar, abia se 
încheiaseră în 1869 tranzacţiile cu banii luaţi pentru construc
ţia de căi ferate, şi ruşii au mai primit următoarele împru
muturi : 

1870 - 12 mil. 1. st. 
1871 12 " " " 
1 872 15 " " " 
1873 15 " " " 
1875 15  " " " 

195 G. F. Kolb. „Handbuch der vergleichenden Statistik der VOI
kerzustands- und Staatenkunde". - Nota red. 
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prin urmare în şase ani (1870-1875) 69 mil . l. st., adică 
1 380 mil. de mărci . Acum a fost nevoie să se recurgă la noi 
tertipuri. Prin urmare : 1 .  Un împrumut intern. Deşi acesta 
era de fapt un împrumut forţat, rezultatul a fost aproape egal 
cu zero. Intrucît în ţară exista puţin capital, guvernul a fost 
nevoit să împrumute sieşi propriii lui bani (de hîrtie), ca să 
creeze aparenţa că subscripţia la împrumut a depăşit aşteptă
rile. 2. împrumutul pentru calea ferată transcaucaziană de 
8 904 200 lire sterline. El a fost contractat (în 1880 sau 1881  ?) 
în străinătate, ipotecindu-se calea ferată de la Poti la Baku, 
dar a trebuit să fie folosit în cea mai mare parte chiar pentru 
construcţia căii ferate respective ; aşa că dificultăţile financiare 
n-au fost înlăturate. In tot acest timp, pelerinajul pe la ban
cheri n-a dat nici un rezultat. In cele din urmă, însuşi minis
trul de finanţe 196) a plecat în Vest - Paris, Berlin, Amster
dam ; la Londra n-a fost, fiindcă era absolut inutil. Peste tot 
a fost refuzat ; se spune că pînă şi bancherul curţii de la Ber
lin, Mendelssohn, a cerut fără ocolişuri garanţii parlamentare, 
în orice caz l-a refuzat şi el. In consecinţă, se punea problema 
dacă să se convoace Adunarea Constituantă rusească cu un an 
mai devreme sau mai tîrziu, căci altă soluţie nu exista. Atunci 
Giers a venit la Friedrichsl1Uh, a făcut declaraţia de supunere, 
iar Bismarck i-a procurat în Germania 15 mil. 1 .  st., care vor 
mai amîna puţin crahul 385. 

(De aici rezultă, între altele, că Rusia nu poate începe un 
război fără permisiunea lui Bismarck, deoarece numai cu aju
torul lui ea poate face rost de bani, iar cele 15 mil. s-au dus 
de mult. Aşa că dacă Rusia face totuşi război sau ameninţă 
într-adevăr cu războiul B[ismarck] este direct 1·ăspunzător) . 

Nu citesc „Econ[omist]" şi nu ştiu unde poate fi găsită o 
colecţie, deoarece aici aproape toate sălile de lectură au fost 
înlăturate de numeroasele cluburi . Am să-i spun lui K[autsky] 
să se uite prin „Economist", „Statist", „BuUionist" şi „Money 
Market Review", dacă poate să le găsească, şi să-ţi facă extrase. 

Deşi scrisoarea ta din 26 noiembrie a fost expediată la 
11-12 la amiază, ea a sosit aici abia în dimineaţ:a zilei de 28 
noiembrie ; în plus, s-a umblat la ea, aşa cum se poate con
stata după plicul pe care ţi-l trimit înapoi. Trebuia să sosească 
pe 27  noiembrie seara. Dealtfel, biblia se află în altar tocmai 
pentru a fi deschisă 386. 

198) Nikolai Kristianovici. - Nota red. 
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Discursul tău la prima lectură a bugetului mi l-a trimis 
Bebel de la Dresden. A fost excelent ; mă miră doar că te-au 
întrerupt atît de puţin. N-ai scăpat însă de obişnuita chemare 
la ordine. 

Al tău, 
F. E. 

Această scrisoare este pecetluită cu o coroană de conte şi 
cu monograma J. C. 

Alegerile de aici decurg admirabil 387• E prima oară cînd 
irlandezii au votat în Anglia en masse 197) pentru un partid, şi 
anume pentru toryi. Prin aceasta ei le-au arătat liberalilor că 
ei reprezintă o forţă hotărîtoare şi în Anglia. Cei 80-85 de 
partizani ai homerule-ului - unul a fost ales chiar la Liver
pool ! - au aici acelaşi rol pe care îl are Centrul 167 în Reichs
tag şi pot mătura orice guvern. AC'Um Pamell trebuie să arate 
ce reprezintă el. 

In plus, iese învingător şi noul „manchesterianism" 3881 
adică teoria luptei vamale care aici, ce-i drept, e şi mai lipsită 
de sens decît în Germania, dar care după opt ani de stagnare 
în afaceri a captivat tînăra generaţie de fabricanţi . Apoi - slă
biciunea oportunistă a lui Gladstone şi tactica stîngace a lui 
Chambe:rilain, care la început a fost dur, iar apoi a trecut la 
mici concesii ; această tactică a generat lozinca : the Church 
in danger ! 389 în fine, politica externă lamentabilă a lui Glad
stone. Liberalii se prefac a crede că noii county voters 198) vor 
vota cu ei . Desigur că aceştia sînt imprevizibili ; dar pentru a 
obţine o majoritate liberală absolută ei ar trebui să cîştige 
180 din cele 300 de circumscripţii care au mai rămas şi asta nu 
se va întîmpla. Este aproape sigur că Parnell va fi dictatorul 
Marii Britanii şi Irlandei. 

Pubiicat pentru prima oară 
în "Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI) 1932 

ier) - în masă. - Nota trad. 

Originalul tn limba germană 
Tradus din limba germană 

198) - alegători din zonele rurale. - Nota trad. 
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2 1 0  

Engels către Karl Kautsky 390 

la Londra 

{Londra] 2 decembrie 1885 

Dragă Kautsky, 
Ad vocem 199) Adler 
1) La istoria cu pistolul, nu uita să menţionezi că subo

fiţerii purtau săbii. Ei s-au plîns de ofensa adusă subofiţe
rilor 391. 

2) Hess. Desigur, este imposibil de stabilit - nu l-am mai 
revăzut niciodată din mai '48 şi a dispărut complet - dacă a 
stat cîteva zile în Baden sau în Palatinat. Dar el „n-a partici
pat", n-a fost acolo nici tribun, nici ziarist, nici funcţionar, 
nici soldat şi de aceea e de neînţeles cum ar fi putut vreun 
guvern oarecare - Adler ar fi trebuit totuşi să precizeze 
care - să-l condamne la moarte 392. 

Ad vocem 199) Liebknecht. Cînd ai să-i scrii, fă în aşa fel 
încît să pot adăuga şi eu cîteva rînduri - ieri am uitat să-i 
scriu ceva. 

Publicat pentru prima oară 
1n nArhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1932 

2 1 1  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Philipp Becker 

la Geneva 

Londra, 5 decembrie 1885 

Dragă bătrîne, 
N-am primit de mult timp veşti de la tine şi de aceea 

vreau să-ţi dau eu un semn de viaţă, anunţiîndu-te că ţi-am 

191) - Referitor la. - Nota trad. 
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expediat un mandat de cinci lire siterline care sper că va sosi 
odată cu această scrisoare şi care, poate, îţi va face mai uşoară 
trecerea din anul vechi în cel nou. Sper că eşti încă sănătos 
şi voios şi că îmi vei confirma acest lucru curînd prin cîteva 
iinduri. 

In ultimul timp am muncit din greu, după cum poţi con
stata din apariţiile editurii din Zi.irich, şi anume, am profitat 
de ocazie şi am adus în actualitate unele lucrări <lin vremu
rile minunate ale tinereţii - anii 1848-1849 393. Acest lucru 
este al naibii de necesar, căci tînăra generaţie, care fie că a 
uitat totul sau în genere n-a ştiut vreodată, vrea acum să ştie 
ce s-a petrecut atunci şi, întrucît există multe surse şi mărturii 
eronate, trebuie să i se dea cît mai multe lucrări în care eve
nimentele să fie prezentate exact. Ar fi foarte bine să-ţi ter
mini memoriile ; cu cîţiva ani în urmă „Neue Welt" a publicat 
cîiteva fragmente 394 admirabile, tu ai un minunat dar al na
raţiunii şi, în plus, amintirile tale sînt cu vreo 10-15 ani mai 
vechi decît ale mele şi cuprind perioada 1 830-40, care este şi 
ea foarte importantă pentru evoluţia ulterioară. Poate că asta 
îţi va aduce şi ceva bani, care nu sînt niciodată de prisos. 

Acum mai trebuie să revăd „Războiul ţărănesc" 153 - este 
absolut necesar - iar apoi mă voi apuca de volumul al III-lea 
al „Capitalului", pe care l-am dictat deja după manuscrisul 
original într-o scriere lizibilă. Va fi o muncă infernală, dar 
captivantă. Din păcate, in tot acest timp sînt asaltat de o mul
ţj..me de traduceri în franceză, engleză, italiană şi daneză pe 
care trebuie să le redactez şi care, în marea lor majoritate, au 
foarte mare nevoie de aceasită operaţie 395• Din fericire, nu ştiu 
atît de bine rusa şi polona încît să pot redacta în aceste limbi, 
altfel n-aş mai termina niciodată. Aceasta poate fi însă o do
vadă că acum comunismul nostru este larg răspîndit pe plan 
internaţional şi de aceea este întotdeauna o bucurie să poţi 
contribui la răspîndirea lui continuă. 

Sper că nefericita istorie din Balcani 352 se va încheia paş
nic. Noi avansăm acum atit de bine pretutindeni, încît un răz
boi mondial nu ne-ar avaqtaja - ar fi prea tîrziu sau prea 
devreme. Dar în ultimă instanţă şi el ar lucra pentru noi, 
deoarece ar pune capăt pentru totdeauna miHtarismului - cu 
pn�ţul exterminării unui milion şi jumătate de oameni şi al 
irosirii a 1 OOO miliarde de franci. După aceea n-ar mai fi po
sibil nici un război. 

Alegerile din Franţa au deschis radicalismului perspectiva 
un{'i veniri grabnice la putere şi cu aceasta ne-a făcut un bun 
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serv1cm şi nouă 354. Alegerile de aici i-au făcut deodată . pe 
irlandezi stăpînii Angliei şi ai Scoţiei ; nici unul din cele .două 
partide 387 nu poate guverna fără ei. Mai trebuie să aibă loc 
alegeri în vreo 100 de circumscripţii, dar acestea nu vor 
schimba mare lucru. Astfel problema irlandeză va fi, în fine, 
rezoilvată - dacă nu imediat, atunci în viitorul apropiat - şi 
astfel drumul va fi deschis şi aici. In acelaşi timp, au fost aleşi 
vreo 8-10 muncitori - parte din ei vînduţi burgheziei, parte 
pur şi simplu sindicalişti, care, probabil, se vor compromite şi 
vor grăbi enonn constituirea unui partid muncitoresc de sine 
stătător, spul.Jberînd autoînşelarea ereditară a muncitorilor. 
Aici istoria merge încet, dar merge. 

Salutări prieteneşti. 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels. „ Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' 
an Johann Philipp Becker)". 
Berlin, 1920 

2 1 2  

Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Berlin 

Londra, 5 decembrie 1885 

Dragă Liebknecht, 
Anexez extrase din revistele „Economist" şi „Buillio

nist" 200). Sumele menţionate în scrisoarea mea din 1 crt. sînt 
sumele împrumuturilor ruseşti la cursul de la bursa de efecte 
de aici. lmprumutul din 1884 (bismarckian) aici nu este cotat 
deloc, este exclus de pe lista vînzărilor la bursa de efecte. La 
fel stau lucrurile cu împrumuturile mai mici pe termen scurt, 
care au fost contractate ici şi colo începînd din 1878, fiind 
plasate în cea mai mare parte în ţară şi care sînt cotat.e la 

zoo) Vezi volumul de faţă, p. 358-359. - Nota red. 
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bursa din Berlin. Dintre acestea, în buletinul cursurilor sînt 
menţionate : 

Împrwnutul oriental 50/o I, II, III 
Împrumutul din 1880 40/o 
Renta din 1883 50 0 

şi altele, despre care nu ştiu ceva exact. Despre acestea va 
trebui să te infol'mezi la Berlin la vreun agent de bursă. Ele 
figurează parţial şi în extrasele anexate, dar numai cu suma 
netă pe care ar fi primit-0 guvernul. 

Rubla rusească pe hîrtie, care, al pari 201) trebuie să echi
valeze cu 39 pence, este cotată acum la 23 pence, adică cu 
16 pence sau ou 410/o sub valoarea ei totală în aur. 

Dacă statul rus va reuşi să-şi plaseze hîrtiuţele în ţară, 
asta se va datora numai colosalei stagnări a afacerilor, care 
face ca pentru fabricanţii ruşi să fie mai avantajos să-şi inves
tescă surplusurile băneşti în hîrtii, care aduc o dobîndă de 
6-70/0, decît în extinderea fabricilor sau în speculaţii comer
ciale, care aoum sînt ruinătoare. Cupoanele servesc în circu
laţie ca mijloc de plată, în special la achitarea salariilor. Astfel, 
în Rusia circulă acwn din mînă în mînă cupoane plătibile de 
abia în 1891-1892, iar muncitorii sînt nevoiţi să le primească 
sub formă de salaiiu la valoarea nominală, dar încasează numai 
jumătate din această valoare (ceva similar a fost recent în Ger
mania) . Aceste informaţii le-am primit direct din Rusia. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
în : „ ·\rhiv Marksa i Enghelsa", 
voi . I (VI), 1 932 

Originalul în limba germanii 
Tradus din limba germanii 

2 1 3  

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Londra, 7 decembrie 1885 

Dragă Ede, 
Şi aici este furtună în paharul cu apă socialist. K[autsky] 

ţi-a scris, desigur, punîndu-te oarecum în temă ; cele două nu-

zo1) - la valoarea nominală. - Nota red. 
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mere din „Echo" (ziar liberal) pe care le alătur conţin restul, 
iar documentul (scrisoarea lui Bland, bazată pe proceseJ.e ver
bale ale Comitetului executiv al Federaţiei Social Democrate, 
pe care ţi le trimite Aveling) reprezintă principalul 396. 

De data aceasta, Hyndman şi-a dat singur lovitura de gra
ţie. El a luat bani de la toryi pentru candidaturi socialiste ca 
să sustragă voturi liberalilor. A recunoscut că a primit 340 
1. st., dar întrucit cheltuielile oficiale pentru trei candidaturi 
au ajuns la 600 lire, trebuie să fie vmiba de circa 1 OOO 1. st. 
sau mai mult. 

Este admisibil să primeşti bani de la un alt partid, în 
anumite împrejurări şi în mod excepţional, dacă 1. banii sînt 
daţi necondiţionat şi 2 .  nu aduc mai multe prejudicii decit 
foloase. In cazul de faţă, a fost tocmai invers. 1 .  S-a pus con
diţia ca socialiştii să candideze în circumscripţii în care n-ar 
fi putut obţine decit nişte rezultate ridicole, ceea ce s-a şi 
întîmplat : Williams a obţinut 27 de voturi din 4 722, Fielding 
32 din 6 374, numai Burns a obţinut 598 de voturi din 1 1  055 
la Nottingham 2. H[yndman] ştia că a primi ban i de la toryi 
nu înseamnă altceva decît a-i discredita iremediabil din punct 
de vedere moral pe socialişti în faţa singurei clase din rîndul 
căreia ei pot fi recrutaţi, şi anume în faţa marii mase a mun
citorimii radicale. Exact la fel cum s-a întîmplat la Berlin cînd 
s-a propus încheierea unei alianţe cu Stoecker împotriva pro
gresiştilor 397• 

Dar H[yndman] nu s-a mulţumit cu această faptă eroică. 
El se vedea un al doilea Parnell care înclină balanţa în favoa
rea unuia sau altuia dintre partide, uitînd, însă, că, spre deose
bire de Parnell, el nu are 80 de voturi în parlament şi 200 OOO 
de voturi irlandeze la aJ.egerile din Anglia şi  Scoţia 387. El a 
reuşit să determine Comitetul executiv a1 :federaţiei să-l împu
ternicească să meargă împreună cu Champion la Birmingham, 
pentru a-l întîlni pe Chamberlain, liderul radicalilor 324. Cu 
banii de la toryi în buzunar, el i-a oferit lui Ch[amberlain] 
sprijinul său, dacă acesta îi cedează un loc din partea Bir
minghamului, îi  asigură voturiJe liberalilor şi propune un bill 
oo privire la ziua de lucru de opt ore. Chamberlain n-a fost 
atît de prost ca toryi şi l-a dat afară. 

Intre timp, această chestiune aranjată în secret de Co
mitetul executiv, a ajuns cunoscută în secţii şi a stîrnit mare 
vîlvă. Detalii vei afla din scrisoarea lui Bland, destinată publi
cării, dar nu trebuie 6ă spui că ea a fost alcătuită pe baza pro
ceselor verbale. Se va convoca o adunare generală şi este pro-
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blematic dacă federaţia va supravieţui ; ca organizaţie activă 
în orice caz e greu de presupus. 

Alăturat îţi trimit declaraţia lui Hunter Watts din „Pall 
Mall Gazette" 398. A fof,t redactată cu ajutorul lui Hyndman, 
care însă a trebuit să renunţe la calificativul „illadvised" 202) 
la adresa propriei sale persoane. Declaraţia lui Williams din 
„Echo" este însă o adevărată retractare şi, în împrejurările 
date, el se situează, nu fără temei, pe poziţii de ostilitate abso
lută faţă de toţi cei din clasa de mijloc care au vederi socia
liste. Iată, prin urmare, ce a realizat domnul H[yndman] cu 
insistenţele lui. Individul este o adevărată caricatură a lui 
Lassalle, pentru el orice mijloc e bun, chiar dacă nu duce la 
ţel, numai ca H[yndman] să obţină ceva ; plus nevoia perma
nentă de succes imediat şi înclinaţia de a fi scump la tărîţe 
şi ieftin la făină ; în fine, el se consideră centrul universului 
şi este absolut incapabil să vadă faptele W?a cum sînt în reali
tate, ci le vede doar aşa cum ar vrea el. In plus, este un aven
turier politic în adevăratul înţeles al cuvîntului. Toate defec
tele lui Lassalle amplificate , dar nici una dintre calităţile 
acestuia. 

Ce se întîmplă în paharul vostru cu apă parlamentar ? 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv K. Marksa i F. Enghelsa", 
voi. I, 1924 

2 1 4  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba ge>rmană 

Engels către Paul Lafargue :i!J!l 

la Paris 

Londra, 7 decembrie 1885 

Dragul meu Lafargue, 
Am să vorbesc cu Tussy despre Davitt, poate că ea o să 

vă procure ceea ce dori ţi. 

202) - „nechibzuit". - Nota trad. 
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Pentru a contracara al vostru Cercle d'Etudes soc., cura
josul Malon şi nu mai puţin celebrul Ellie May au înfiinţat 
o societate republicană de economie socială, oare are un statut 
gata pregătit 400. Să sperăm că acest „grup de cercetare" se 
va limita la Malon, care va studia sufletul lui May, care va 
studia inima lui Malon. Aşa sînt aceşti mici oameni mari că
rora cel mai bine e să nu le acorzi atenţie, asta îi doare cel 
mai mult. Sîn t aidoma lui Karl Blind. 

De ce îi prezentaţi în „Socialiste" pe Williams şi pe can
didaţii Federaţiei social-democrate 401 ? Ar fi trebuit să ştiţi 
cum să procedaţi cu Hyndman şi de data asta aţi căzut în 
cul'Să. In primul Iind, Hyndman a reuşit să-şi facă partidul de 
Iisul lumii . Williams are 27 de voturi din 10 OOO. Fielding a 
obţinut la North Kennington 32 de voturi din 10 OOO. Burns la 
Nottingham 598 din 1 1  OOO. Apoi, în rpresa liberală s-a făcut 
o vîlvă infernală în legătură cu faptul că banii necesari pen
tru aceste candidaturi stupide au fost avansaţi de toryi şi că 
socialiştii au căzut atît de jos încît fac afaceri dubioase cu 
acest partid. Atunci, la 5 decembrie, Wi111iams a scris în „Echo" 
că toate acestea aru fost aranjate în timrp ce el se afla la Li
verpool, că a fost chemat printr-o teJegramă, fără să i se co
munice detalii, că a fost tratat de conducători ca un simplu 
instrument şi că acum vede el „that we cannot trust the middle 
class men of our mouvement any longer. I am not prepared to 
be made the tool of middle class men. I call upon my fellow
wages-slaves to meet me as soon as possible and to say good
bye to the middle class men and to shut them out from what 
must be a real working men's organization etc." 203), drept care, 
el trece în opoziţie directă faţă de Hyndman, Champion etc. 

Iată ce s-a întîmplat în cadrul Federaţiei Social-Democrate 
(veţi primi de la A veling cu aceeaşi poştă o scrisoare a lui 
Bland, un membru al federaţiei) 204). Hyndman a primit bani de 
la toryi pentru candidaturi împotriva liberalilor. El a recunos
cut că a primit 340 1 .  st. Dar trebuie să lfi fost circa 1 OOO 1. st., 
deoarece cheltuielile oficiale pentru trei candidaţi depăşesc 
600 Hre. Comitetul executiv - cu excepţia lui Burrows - a 

203) - că nu mai putem avea încredere în cei din clasa de mijloc, 
care participă la mişcarea noastră. Nu sînt dispus să devin un instru
ment al celor din clasa de mijloc. Ii chem pe tovarăşii mei - robi 
salariaţi - să ne întîlnim cit mai curînd şi să ne despărţim de re
prezentanţii burgheziei, pe care să-i alungăm din organizaţie, care 
trebuie să fie cu adevărat o organizaţie a muncitorilor. - Nota trad. 204) Vezi volumul de faţă, p. 363-364. - Nota red. 
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aprobat acţiunea lui Hyndman. Dar în cadrul federaţiei s-a 
format o opoziţie. Mai înainte însă ca această opoziţie să fi 
putut acţiona, Hyndman, închipuindu-şi că, asemenea lui Par
nell, poate juca rolul de arbitru politic, s�a dus la Liverpool 
împreună cu Champion pentru a-şi oferi serviciile lui . . .  Cham
berlain, şeful radicalilor 324 ! Ei i-au propus să-i sprijine pe 
liberali şi în schimb Chamberlain să retragă candidatura unui 
liberal la Birrningham în favoarea lui Hyndman şi să-i asigure 
acestuia voturile liberalilor ! Chamberlain i-a dat afară. 

Opoziţia din interiorul federaţiei ia amploare. La ultima 
şedinţă a Comitetului, la care au participat mulţi alţi membri 
ai federaţiei, s-a dat citire - în rpofida tentativelor lui H[ynd
man] de a împiedica aceasta - corespondenţei în legătură cu 
banii primiţi de aa toryi. Scandal mare. De ce n-au fost con
sultate secţiile într-o chestiune atît de importantă ? Pe scurt, 
va avea loc o adunare generală şi o să vedem dacă federaţia 
îi va supravieţui. 

Desigur, pot fi acceptaţi bani de la un ialt partid, dacă 
aceşti bani sînt oferiţi necondiţionat şi dacă acest lucru nu 
aduce mai multe prejudicii decît foloase. Dar Hi[yndman] a 
acţionat prosteşte. In primuJ.. rînd, el ar fi trebuit să ştie că 
aceste candidaturi nu puteau să demonstreze decît slăbiciunea 
ridicolă a socialismului în Anglia. Apoi, el trebuia să ştie că 
a primi bani de la toryi nu înseamnă altceva decît a-şi pierde 
iremediabil prestigiul în ochii marii mase munci ioreşti radicale 
- singura din rîndul căreia socialismul îşi, poate recruta adep
ţii. Şi, în fine, după ce fac asemenea lucruri, nu păstrează 
secretul, ci chiar ei le fac publice şi se laudă cu ele. Dar 
H[yndman] este o caricatură a lui Lassalle, pentru el toate 
mijloacele sînt bune, chiar dacă nu duc la ţel. Este atît de 
dornic să treacă drept un mare politician încît nu are ochi 
să-şi vadă adevărata situaţie. Pe lîngă aceasta, el posedă, ală
turi de toate trăsăturile negative ale unui adventurer 205) politic 
profesionist din Anglia, încă una, destul de răspîndită în Franţa, 
dar care aici este rară : de a nu vedea faptele aşa cum sînt ele, 
ci aşa cum ar dori să fie. 

Toate astea s-au petrecut la un interval atît de scurt după 
ultima lui infamie împotriva lui Aveling 402, care încă nu i-a 
fost iertată - nici măcar de către propriul partid - încît 
trebuie să fii foarte rezistent ca să supravieţuieşti. In orice 

205) - aventurier. - Nota trad. 
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caz, dacă Social-Democratic Federation va mai exista şi de acum 
înainte, ea nu va fi decît o lllillbră. 

Sărut-o pe Laura din partea mea. 

Al d-tal.e, 
F. E. 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba germană 

2 1 5  

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Zurich 

Londra, 7 dec. 8:> 

Dragă domnule Schliiter, 
Vă mulţumesc mult pentru cele două exemplare din 

„Duhring". Dacă primesc în total 20 de exemplare, pentru în
ceput va fi suficient. Vă rog să-mi trimiteţi, de asemenea, 
4 exemplare din ediţia a 3-a a „Războiului ţărănesc" ; nu mai 
am nici unul pentru a putea pregăti noua ediţie 153• 

Cu Eccarius nu întreţin nici un fel de legături şi nu vreau 
şi nici nu pot să stabilesc vreuna 403. Am să văd dacă nu pot 
găsi adresa lui prin Lessner. Vă sfătuiesc, totuşi, ca cel mult 
să retipăriţi pur şi simplu cartea fără modificări etc., căci 
E[ccarius] a decăzut total şi este greu de crezut că va lucra 
cum trebuie ; în plus, are o conştiinţă atît de murdară încît ar 
folosi, probabil, toate adaosurile pentru a insinua reflecţii de 
natură să justifice numeroasele ticăloşii pe care le-a comis 
după 1873, astfel încît ar strica substanţial cartea scrisă cu 
contribuţia considerabilă a lui Marx şi chiar direct cu cuvin
tele lui (la sfîrşitul cărţii pagini întregi aparţin literalmente 
lui Marx), ceea ce ar putea să o facă în genere inadecvată 
pentru propaganda noastră. V-aş sfătui chiar să insistaţi pen
tru retipărirea e1 fără nici un fel de modificări. 

Aţi primit nota de plată pentru fot.ografii 206). 

zo&) ale lui Marx. - Nota red. 
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Zeţa�l �ă exaperează chiar şi la lista cu greşelile de ti�r la „,??hrmg". Acolo e scris : o „rătăcire" (Verirrung) neaJutorată m loc de „confuzie" (Verwirrung). 
Salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oară in : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1935, ed. rusă 

2 1 6  

Al dv., 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 
Londra, 19 decembrie 188:» 

Stimate tovarăşe, 
Am expediat pe adresa dvs. un pachet prin Parcels Conti

nental Express care conţine cele trei rapoarte parlamentare pe 
care le-aţi cerut. După cum veţi vedea din anunţul alăturat, 
primul raport al Camerei Lorzilor referitor la prostituţie nu 
s-a mai găsit. 

A veţi dreptate abţinîndu-vă acolo, în Olanda, de la orice 
acţiune violentă. Aceasta s-ar plăti cu jertfe inutile iar mişca
rea ar fi dată înapoi cu zeci de ani. Anul viitor se va împlini 
un secol de la prima invazie tîlhărească a prusienilor în 
Olanda 404 şi nimic nu l-ar bucura mai mult pe Bismarck decît 
dacă ar putea să sărbătorească centenarul acestui „act de 
eroism" prin repetarea lui. Poftele anexioniste, care în prezent 
mai sînt doar nişte deziderate inofensive şi neputincioase, ar 
putea fi cu uşurinţă concretizate. 

Vă trimit prin poştă un exemplar din ediţia a doua a 
lucrării mele „Anti-Dilhring", apărută recent. 

întotdeauna la dispoziţia dvs. în interesul cauzei noastre
comune. 

Cu salutări prieteneşti. 

P ublicat pentru prima oară în : 
„Istorik-marksist" nr. 6(40), 1934 

Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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2 17 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

Londra, 21 decembrie 1885 

Mult stimate cetăţene, 
M-aş bucura foarte mult dacă aţi dori să preluaţi traduce

rea broşurii lui Marx „Muncă salariată şi capital". Pentru 
biografie datele din „Socialiste" 4os nu vor fi suficiente. De 
aceea, i-am rugat pe prietenii de la Ziirich să vă trimită un 
exemplar din „Kalender" 207) de la Braunschweig în care este 
o biografie mai completă, scrisă de mine 208) . 

Al dv. devotat, 

F. Engels 

Fireşte că voi redacta cu plăcere traducerea, dacă veţi dori 
aceasta. 

Publicat pentru prima oară in : 
„La corrispondenza di Marx 
e Engels con italiani. 
1 848-1895". Milano, 1964. 

2 18 

Originalul în limba italiană 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen Ziirich 

Londra, 2 1  dec. 85 

Dragă domnule Schliiter, 
Am primit 20 de exemplare (în total) din „Di.ihring" şi 

4 din „Războiul ţărănesc", pentru care vă mulţumesc 209) . 

�6') „ Volks-Kalender", Braunschweig. - Nota red. 
206) F. Engels. „Karl Marx". - Nota red. 
209) Vezi volumul de faţă, p. 368-369. - Nota red. 
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Comunicaţi-i, vă rog, doamnei Wischnewetzky, că, aşa cum 
am convenit, voi redacta traducerea ei şi voi scrie prefaţa 210) 
imediat ce ea va încheia un contract cu un editor. Dat fiind că 
sînt extrem de ocupat, îmi este pur şi simplu imposibil să 
preiau alte lucrări deoît ceile absolut urgente. 

La o nouă ediţie germană211) a acestei cărţi nu mă voi 
putea gîndi decît după ce voi fi reuşit să scap de cea mai 
mare parte a muncii cu care sînrt împovărat acum. In ianuarie 
trebuie să redactez traducerea engleză a „Capitalului", să duc 
tratative cu editorul etc. Apoi - „Războiul ţărănesc" l53 şi 
multe alte lucrări auxiliare. Urmează ceva ce nu suferă amî
nare - „Capitalul" volumul III. După ce voi fi rezolvat totul, 
inclusiv „Capitalul", voi putea să mă gîndesc la vechea carte. 

Nu-mi amintesc de broşura menţionată de Bucher 406. Peel 
a murit în 1 850. Pamfletul 212) lui Marx a apărut în 1855.  Şi 
pentru a dovedi că Palmerston a fost un agent rus, nu trebuie 
să se presupună cîtuşi de puţin că acesta ar fi dat unui scriitor 
oarecare 100 de guinee şi un butoi de sherry. E posibil ca 
Tucker, ca aluzie la o lucrare apărută anterior, să fi propus 
să se dea acelaşi titlu unuia din pamfletele lui M[arx] - asta 
ar explica totul. In plus, în pamfletele lui Marx nu există nici 
un fel de gravuri.  

Calde r-alutări. 
Al d-tale, 

F. EngP.ls 

Martignetti vrea să traducă în limba italiană „Muncă sa
lariată şi capital", precum şi o biografie a lui Marx, pe care 
însă nu o are ; fragmentele din „Socialiste" 4o5 nu sînt sufi
ciente. Puteţi să-i trimiteţi „Volks-Kalender" al lui Bracke, 
în care este biografia lui Marx scrisă de mine ? Cred că este 
din 1878,  dealtfel va fi uşor de găsit. Adresa este : 

Paolo 213> Martignetti 
Benevento, Italia 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XVII, l 935, ed. rusă 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

HO) F. Engels. Anexă [la ediţia americană a „Situaţiei clasei mun-
citoare din Anglia"]. - Nota red. 

211) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota rec!. 
212) K. Marx. „Lordul Palmerston". - Nota red. 213) Aici este o eroare a lui Engels : Pasquale (vezi volumul de 

faţă, p. 413. - Nota red. 
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2 1 9  

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 22 dec. 188"'> 

Draga mea Laura, 
Iţi trimit cecUil despre care scria Paul, adăugînd un mo

dest cadou de Anul Nou pentru tine. Pachetul cu plum-pud
ding-ul şi cu cozonacul a fost expediat sîmbăta trecută 214), dar 
probabali că a plecat de aici abia luni, aşa că în cel mai bun 
caz îl veţi primi astăzi. 

Cînd a yenit de la Paris, Jollymeier mi-a spus că ai ne
voie urg1mt de dicţionare pentru munca ta de traducere. Dintre 
cărţile Maurului, singura care ar fi corespuns nevoilor tale 
ar fi fost dicţionarul francez-german ail lui Mozin, dar era atît 
de deteriorat încît nimeni nu l-ar mai fi putut folosi pentru 
o muncă sistematică ; totuşi, Tussy l-a luat mai demult. Dic
ţionar englez-german nu era acolo. Aşa că m-am interesat care 
sînt cele mai bune şi am comandat la Williams şi Norgarte să-ţi 
trimită exemplare legate. Acestea sînt : 

Fli.igel, dicţionarul englez-german şi cel german-englez 
Mozin-Peschier, dicţionarul francez-german şi cel german

francez. 
Cred că le vor trimite încă înainte de Crăciun. Deoarece 

eu n-am avut posibilitatea să mă uit prin ele, aş doli să o faci 
tu şi să-mi spui ce părere ai. Flligel este cel mai bun din cîte 
se găsesc, deşi el ar putea fi şi mai bun ; deci, dacă este şi 
englez-german şi geffilan-englez, e în ordine. De dicţionarul lui 
Mozin-Peschier, nu sînt atît de sigur, mă tem să nu fie o ediţie 
prescurtată a ceea ce voiam eu să-ţi trimit, şi anume : „Dicţion
naire complet des langues franc;aise et allemande", francez-ger
man în două volume şi german-francez în două volume. Dacă 
nu este acesta, te rog să mă anunţi şi am să-l schimb, i1wocînd 
nerespectarea comenzii. 

Sîmbătă seara a venit aici Jollymeier ; e în vacanţă pînă 
la 12 ianuarie ; şi cine şi-a făcut apariţia azi dimineaţă aici ? 
Nimeni altul decît inevitabilul Meyer 215), proaspăt sosit de 

214) 19 decembrie. - Nota red. 
21s) Rudolph Hermann MeYer. - Nota red. 
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la Winnipeg, unde prima lui recoltă de grîu a îngheţat în 
august trecut. A plecat mai departe şi va fi mîine dimineaţă 
la Paris - dar, a spus el, n-am să mă duc la Lafargue ; de 
ee ? - Pentru că Lafargue nu mă vizitează niciodată. Se vede 
că îl afectează foarte mult treaba asta. I-am spus că e o prostie 
din partea lui. Iţi reproduc discuţia textual numai pentru ca 
să nu te necăjeşti dacă prealuminatul străin nu vă va vizita. 

Am să încerc să obţin pentru PauJ. un exemplar din „Jus
tice" 407, lucru care acum nu este chiar aşa de simplu, pentru 
că Tussy şi Edward au plecat pentru cîteva zile la Kingston
on-Thames şi se vor întoarce abia vineri . Intre timp, Johnny 216) 

a venit la noi şi şi-a reamintit destul de repede limba engleză, 
mai ales de cînd merge la şcoală. E un băiat foarte bun şi 
citeşte enorm de multe cărţi pe care nu le înţelege. 

Sper că Paul este din nou sănătos şi voinic, plus solide 
que le Pont-Neuf 217), care, după cît se pare, este chinuit şi 
el de bube şi furuncule 408. ln ultima sa scrisoare, Paul nu po
meneşte nici un cuvînt despre felul cum s-a rezolvat în cele 
din urmă afacerea Labruyere-Severine-Lissagaray ; ultima 
veste a fost afirmaţia lui Labruyere că Lissagaray a minţit. 
Poate că n-a fost decît un foc de paie, aşa cum se întîmplă 
cu majoritatea scandalurilor din zilele noastre ? 

Fără îndoială că de data asta Hyndman şi-a semnat sin
gur sentinţa. Chiar dacă va reuşi să păstreze aparenţa Federa
ţiei Social-Democrate, aceasta nu va fi decît o umbră. Secţiile 
din provincie se vor destrăma cu siguranţă, iar aici, la Londra, 
propriii lui oameni şi-au amintit cum în momentul cînd s-a 
desprins grupul Morris-Aveling 218) el a umplut adunarea ge
nerală cu oamenii săi, aducînd acolo o mulţime de membri noi, 
primiţi special în acest scop. De aceea, s-a hotărît să voteze 
numai cei care făceau parte din organizaţie în momentul ale
geri1lor şi al faptelor lui eroice 396. 

Nim, Pumps şi Jollymeier au plecat în West-End, sub pre
textul că vor să facă cumpărături de Crăciun, dar de fapt ca 
să ia masa la berăria vieneză. Intrucît eu nu sînt pe deplin 
restabilit, am rămas acasă şi profit de acest răgaz pentru a-ţi 
scrie. Dar acum sună de prînz - pentru mine şi pentru 

m) Jean Languet. - Nota red. 
m) - mai solid decît Pont-Neuf. - Nota trad. 218) Vezi volumul de faţă, p. 235-237 şi 244-245. - Nota red. 
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Johnny - aşa că rămîi cu bine ! Iţi doresc sănătate, bună dis
poziţie şi un fundament trainic pentru Paul ! 

220 

Cu drag al tău, 
F. Engel-;  

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Londra, 28 dec. 1885 

Dragă Leibknecht, 
Miercuri, 16 dec., Borkheim a murit la Hastings şi a fost 

inmormîntat lunea următoare. Cu o duminică înainte a făcut 
o congestie pulmonară care i-a grăbit sfîrşitul. Suferea de tu
berculoză de 12 ani şi de zece ani aproape că nu mai părăsise 
patul - toată partea stîngă a corpului era parailizată. A în
durat totul cu mult curaj şi cu o mare seninătate sufiletească, 
a mmărit permanent mişcarea politică şi socială şi a fost abo
nat pînă în ultima clipă la „Sozialdemokrat". Pînă anul trecut 
a primit pensie, la început de la două, apoi de la una din fir
mele pentru care lucrase ca agent comercial. In ultimul an noi, 
prietenii de aici, am reuşit să strîngem, pe baza unei liste de 
subscripţie, o sumă suficientă ca să nu ducă lipsă de nimic. 
Poate că ai să inserezi un scurt necrolog în „S[ozialdemo
krat]" 409 ; nu-mi place să mă remarc în asemenea împrejurări, 
pentru tine este mai simplu şi, în plus, cunoşti mai bine acti
vitatea desfăşurată de el la Baden. 

In ce priveşte finanţele ruseşti, adaug următoarele despre 
ultimul moment critic în acest domeniu 384 : 

Cu vreo două săptămîni în urmă, guvernul rus a contrac
tat, prin intermediul lui Bleichroder şi al băncii ruse, un nou 
împrumut, dar numai de 20  milioane de ruble, care, după cum 
se afirmă la Berlin, a fost aprobat. In funcţie de faptul dacă 
rubla este de metal sau de hîrtie - lucru pe care tu îl poţi 
afla acolo - împrumutul este de aproximativ 60 sau numai 
de aproximativ 40 miUoane de mărci. Se spune că el ar fi 
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menit să acopere avansurile date de banca rusă guvernului. 
Este vechiul pretext stupid. Cît de stupid a fost, s-a văzut 
:::u citeva zile înainte ! Cu vreo săptămînă în urmă, ziarele 
engleze au anunţat că guvernul Rusiei a ordonat băncii ruse 
(probabil băncii de credit) să vîndă o parte din ipotecile nobi
limii ruse pe 100 milioane de ruble. Ziarele germane au preci
zat că banca trebuia să avanseze în acest scop guvernului 75 de 
milioane din creditul obţinut. Prin urmare, guvernul va plăti 
băncii în cel mai bun caz 20 milioane de ruble aur şi va lua 
un nou împrumut de 75 milioane. lntrucît vînzarea ipotecilor 
în valoare de 100 milioane reprezintă - mai cu seamă în 
Rusia - o orperaţiune de durată, aceasta înseamnă, cu alte 
cuvinte, că trebuie emise şi date împrumut guvernului alte 
75 de milioane de ruble de hîrtie. Rubla a fost cotată aici 
înainte de sărbători la 23 1/8 pence (în loc de 39 pence), iar 
acum trebuie să coboare şi mai mult - chiar şi în Rusia : 
fondurile la care, dată fiind jena financiară, trebuie să se re
curgă pentru a susţine oarecum vailuta falimentară (20 mi
lioane în aur, dacă banca le va primi) , nu vor face decit să 
deprecieze şi mai mult valuta de hîrtie. Anul 1789 se apropie 
- chiar fără ajutorul nihiliştilor, iar guvernul este nevoit 
să-i grăbească el însuşi venirea. 

De aici rezultă, mai departe, că Bismarck îi ţine din scurt 
pe ruşii lui şi aprobă să li se dea bani germani numai cu ţî
rîita, ca să nu aibă prea mult şi să nu-i joace cumva vreun 
renghi în Balcani 410. 

Eu pot să-ţi dau doar reperele, dar la Berlin nu va fi 
greu să afli detalii 384. 

De Crăciun, noi - soţii Aveling şi Kautsky, Pumps şi 
soţul ei 219), Schorlernmer, Lenchen şi cu mine - am chefuit 
zdravăn pînă la 4 dimineaţa şi ne-am prăpădit de rîs . 

Un An Nou fericit ! 

Al tău, 
F. E. 

Schorlemmer îţi trimite salutări călduroase. 

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

!19) Percy Rosher. - Nota Ted. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 



376 F. Engels 
-- -- - -----------------------

221 

Engels către Johann Philipp Becker 

ia Geneva 

Londra, 28 dec. 1885 

Dragă bătrlne, 

Iţi trimit alăturat ferparul din care rezultă că bătrln\il 
nostru Borkheim s-a prăpădit la 16  ale lunii la Hastings, în 
urma unei congestii pulmonare. De 12 ani suferea de tubercu
loză, iar în ul timii zece ani îi paralizase toată partea stîngă a 
corpului. Medicul spunea că bolile de care suferea el erau sufi
ciente ca să poată ucide alţi trei oameni. El a suportat totul 
cu o nestrămutată dragoste de viaţă şi, în măsura în care a 
putut, a urmărit evoluţia mişcării. L-am rugat pe Liebknecht 
să-i publice un scurt necrolog în „Sozialdemokrat" 4os. 

La începutul lunii ţi-am trimis un mandat pe care, sper, 
l-ai primit la timp. 

Acum - deoarece poşta se înahide, iar eu, în aceste zile 
agitate pentru mine, nu prea am timp pentru scrisori - te 
feJicit din inimă cu ocazfa Anului Nou şi îţi doresc multă sănă
tate ; mişcarea noastră n....are nevoie de urări deosebite, ea se 

dezvoltă pretutindeni - în mod diferit în funcţie de ţară şi 
de popor - dar peste tot face progrese admirabile, iar porcăria 
din Balcani se pare că se va rezolva fără un război mondial 410• 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels. „ Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' 
an Johann Philipp Becker)", 
Berlin, 1920 

Din toată inima. Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la Zurich 

122, Regent's Park Road, N.W. 

London, 7 ian. 86 

Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 

Am primit manuscrisul dv. 1), dar pînă acum n-am avut 

posibilitatea să-l parcurg, aşa că nu ştiu cît timp îmi va lua 
redactarea lui . In orice caz, puteţi fi sigură că mă voi grăbi. 

In ce-i priveşte pe deştepţii de americani care cred că 
ţara lor va fi ferită de consecinţele dezvoltării ample a produc
ţiei capitaliste, se pare că ei trăiesc într-o fericită ignorare a 
faptului că în diferite state - Massachusetts, New Jersey, 
Pennsylvania, Ohio etc. - există instituţii ca bioroul muncii, 
din rapoartele căruia ei ar fi trebuit să înveţe exact con
trariul 411. 

Publicat pentru prima oară 
!ntr-o formă prescurtată 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 ; integral în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1935, ed. rusă 

Al dvs. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
TradUs din limba germani\ 

1) Traducerea engleză a lucrării lui Engels „Situaţia clasei munci
toare din Anglia", - Nota red. 
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Engels către Wilhelm Liebknecht " ' � 

la Berlin 

Londra, i ianuarie 86 
Dragă Liebknecht, 
Din cauză de „doar", bănuiala ta nu face decît să�mi do

vedească încă o dată că „nervozitatea" de care te plîngi nu 
este decît a ta. Dar, cum spui tu, neve1mind 2) . 

Borkheim s-a născut în 1825 la GJogau, a studiat la 
Greifswald şi Berlin, în 1848 a plecat pentru trei ani ca arti
lerist voluntar la Glogau, a fost urmărit pentru participarea 
la întruniri democratice, dar s-a ascuns, apoi a stat ceva mai 
mult la Berlin şi a fugit, cred, după asediul arsenalului, dacă 
nu mă-nşel, în Elveţia, de unde s-a întors împreună cu Stiuve. 
Detaliile nu mi le mai amintesc bine. 

In legătură cu biografia, am să scliu separat. 
Duminică am să-i predau lui Tussy avizul tău. 
Dacă vă duceţi în America împreună, tu şi Bebel, veţi 

reuşi, fără îndoială, să strîngeţi amîndoi mulţi bani, dar dacă 
lipseşte unul dintre voi sau este înlocuit cu altcineva, suma 
obţinută va fi cu 25-300;0 mai mică 413. Pe lingă aceasta, de 
tine e nevoie în mod special pentru că cel puţin unul dintre 
voi va trebui din cînd în cînd să rostească o cuvîntare în 
engleză. 

In ce priveşte canalul la Baltica, mă pronunţ categoric 
pentru o adîncime de cel puţin 8 metri 414. Navele comerciale 
au dimensiuni şi deplasamente tot mai mari (acum cele de 
5 500 tone nu mai sînt o raritate), iar noile instalaţii portuare 
sînt proiectate tot mai des pentru o adîncime de 9-10 metri, 
astfel că un canal mai puţin adînc ar îmbătrîni în cîţiva ani, 
aşa cum s-a întîmplat cu actualul canal Eider încă cu 30 de 
ani în urmă (el er� învechit într-o anumită măsură încă de 
la început). 

Călătolia voastră ar putea ff grăbită de o dizolvare în 
urma ameninţării iminente a morţii bătiinului W[ilhelm}. Am 
avea satisfacţia de a te vedea mai curînd aici. 

Schorl[emmer] este încă aici şi îţi trimite salutări cordiale. 

I) - n-are importantă. - Nota trad. 
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In general, toate merg bine, în afară de Federaţia Social 
Democrată, pe care domnul Hyndman se pare că de data 
aceasta a reuşit s-o ruineze definitiv 396. El poate obţine du
minica viitoare la adunarea sa generală măsluită o victorie apa
rentă, dar în provincie este falimentar şi chiar şi aici numărul 
adepţilor săi scade în fiecare zi ! 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol I (V[) ,  1932 

224 

Bătrînul tău, 
F. E.  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 17 ian. 1886 

Draga mea Laura, 
Mă bucur că dicţionarele au ajuns în sfîrşit 3). Mi s-a 

promis că vor Ii expediate de aici cu mai bine de o săptămînă 
înainte de Crăciun . 

Ieri am primit o carte poştală de Ja dr. Max Ouarck, prin 
care acesta îmi comunică faptul că, întrucît e nevoie de un 
rezumat bun al „Capitalului", el intenţionează să-l traducă pe 
cel al lui Deville 4) : „La solicitarea mea, domnul Deville mi-a 
dat autorizaţia exclusivă de a-i traduce rezumatul în l imba 
.germană" ; marele Quarck i-a propus lui Meissner să-i editeze 
traducerea şi mă roagă să-l onorez eu cu o prefaţă. 

Acum, dacă Devi1le a făcut într-adevăr asta, trebuie să 
spun că a acţionat foarte nesăbuit şi pe deasupra contrar tu
turor obligaţiilor internaţionale pe care le avem, practic, noi 
toţi. Cum a putut, din lumea asta mare, să se asociez0 cu un 
om despre care nu ştia nimic ? Acest Quarck este unul dintre 
cei cîţiva 1:ineri literaţi care oscilează între partidul nostru şi 

3) Vezi volumul de faţă, p. 372. - Nota red. 
4) G. Deville. „Capitalul" lui Karl Marx. - Nota red. 
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socialiştii de catedră 19, se străduiesc să evite riscul pe care îl 
presupune legătura cu partidul nostru, dar se străduiesc nu 
mai puţin să beneficieze de toate avantajele pe care le poate 
oferi această legătură. Ei fac propagandă asiduă pentru soziale 
Kaisertum der Hohenzollern 5) (pe care Quarck l-a elogiat în 
termeni ditirambici), îi fac propagandă lui Rodbertus împotriva 
lui Marx (Quarck a avut impertinenţa să-mi scrie că a făcut 
o onoare „Capitalului" punîndu-1 în biblioteca sa alături de 
lucrările marelui Rodbertus ! ) şi mai cu seamă îşi fac propa
gandă unul altuia. Individul este atît de lipsit de talent încît 
pînă şi Liebknecht, care are o anume slăbiciune pentru aseme
nea oameni, a fost de acord cu Kautsky că el nu poate să scrie 
la „Neue Zeit" 415• 

Tocmai a intrat Kautsky cu scrisoarea de la Paul, potrivit 
căreia Devile nu a răspuns, iar Quarck minte. Aş fi foarte bu
curos dacă ar fi aşa, căci l-aş înfunda pe ticălosul ăsta. 

Dar acum să trecem la traducerea propriu zisă. In primul 
rînd, un rezumat al „Capitalului" pentru muncitorii noştri din 
Germania trebuie făcut după originalul german şi nu după 
ediţia franceză. In al doilea rînd, cartea lui Deville este prea 
stufoasă pentru muncitori, iar în traducere ar fi la fel de 
dificilă ca originalul, în special a doua jumătate, care constă 
mai ales din citate. Ea este bună pentru Franţa, unde majori
tatea termenilor nu sînt cuvinte străine şi unde există mulţi 
cititori care nu aparţin muncitorimii în sensul propriu al cu
vîntului, dar care doresc să-şi facă o idee despre acest subiect. 
fără să citească lucrarea în întregime. In Germania, aceşti citi
tori ar trebui să cunoască originalul. In al treilea rînd, - şi 
acesta este lucrul principal - dacă cartea lui D[eville] apare 
în limba germană ar însemna să-l trădez pe Maur, lăsînd-o să. 
treacă drept un rezumat fidel, fără s-o contest. Atîta timp cît 
ea a fost publicată numai în franceză, am tăcut, deşi înainte
de apariţia ei protestasem cu fermitate împotriva întregii părţi 
a doua 6) .  Dar dacă ea va fi prezentată pubHcului german, e 
cu totul altceva. Eu nu pot tolera ca. opera Maurului să fie 
denaturată în Germania - chiar mult denaturată - cu pro
priile sale cuvinte. Dacă la timpul respectiv n-ar fi fost acea 
grabă absurdă, dacă, aşa cum am propus eu, cartea ar fi fost 
redactată, acum n-aş avea nimic de obiectat. In orice caz, nu 
pot decît să spun că-mi rezerv deplina libertate de acţiune 

5) - imperml social al Hohenzollernilor. - Nota tracl. 
8) Vezi volumul de faţă, p. 65-66 şi 68. - Nota red. 
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în cazul în care cartea va apărea în limba germană ; şi sînt 
cu atît mai obligat să fac acest lucru cu cit aici s-a răspîndit 
zvonul că eu am redactat manuscrisul. 

Nu pot să-l întreb acum pe Kautsky ce intenţii are în 
privinţa cărţii lui D[eville], deoarece au venit toţi invitaţii la 
masa de duminică şi trebuie să închei. K[autsky] trebuie să 
scrie singur. Din cîte ştiu, K[autsky] şi B [ernstein] intenţio
nează să facă chiar ei un nou rezumat, ceea ce ar fi, desigur, 
cea mai bună soluţie, deoarece ei ar putea folosi lucrarea lui 
D[eville] şi şi-ar putea exprima recunoştinţa. 

Tussy, Edward, Pumpşii şi soţii Kautsky - toţi îţi tri
mit salutări călduroase, urări de fericire şi sărutări şi nu mai 
ştiu ce. La fel Johny şi ceilalţi micuţi. 

Al tău devotat, dar :IHămînd 

F. E. 

Publicat pentru prima oai·ă în : 
F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
�Correspondance", t. I, Paris, 1956 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

225 

Engels către August Bebel r. r n  

la  Berlin 

Londra, 20-23 ianuarie 1886 

Dragă Bebel, 
Aşadar, marea alarmă falsă a fost dată, Schramm mi-a 

făcut onoarea să-mi trimită un exemplar din înspăimîntătoarea 
lui lucrare 7) ; trebuie să spun, însă, că e cît se poate de 
pauvre 8), iar prin faptul că ea a fost anunţată în „Sozialde
mokrat" i s-a făcut o prea mare onoare. Ede o să-i tragă o 
săpuneală :zxlravănă individului ; asupra unor pasaje care m-au 
frapat i-am atras deja atenţia prin K[autsky], iar esenţialul îl 
va sesiza singur. 

Pentru K[autsky] toată polemica asta cu Sf'hramm 417 a 
fost foarte utilă. Schr[amm] Pste destul de abil ca să speculeze 

7) K. A. Schramm. _Rodhertus, Marx, Lassalle". - Nota red. 
6) - săracă. - Nota trad. 
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toate greşelile de formă - deoarece asupra fondului nu poate 
spune nimic - pe care le face K(aurtsky] fie din zel juvenil, fie 
din cauza deprinderilor căpătate în universitate şi în practica 
literară ; asta a fost o lecţie foarte utilă pentru el. In privinţa 
aceasta Ede, care nu are studii universitare, nu este literat de 
profesie, dar care duce o luptă permanentă la „Sozialdemo
krat", pe deasupra este om de afaceri şi - lucru care nu este 
cel mai ilipsit de importanţă - evreu, are de pe acum un 
mare ascendent asupra lui K[autsky] .  Arta războiului se învaţă 
numai în război. 

Veştile pe care mi le-ai dat despre atmosfera din frac
ţiune sînt foarte îmbucurătoare. Atîta timp cît în partid lucru
rile merg bine - şi cu siguranţă că mica burghezie nu va 
ajunge să fie predominantă - gafele domnilor deputaţi nu pot 
avea alt efect decît acela de a primi ei înşişi o lecţie severă. 
După cum spui chiar tu - şi asta e şi părerea mea - în vre
muri de pace nu vom reuşi niciodată să promovăm în Reichstag 
oamenii cei mai potriviţi şi de aceea ajutorul pe care ni-l dă 
paiiidul prin presiunea pe care o exercită asupra domnilor 
deputaţi este într-adevăr nepreţuit ; ea le arată că trebuie 
să evite orice conflict serios, iar faptul ca sînt convinşi de 
acest lucru poate fi foarte important în momentul decisiv, căci 
atunci vom avea certitudinea că putem acţiona în modul cel 
mai hotărît, fără nici un fel de prejudici i .  

Liebk[necht] mă bombardează literalmente în ultimul timp 
cu scrisori în care îmi cere fel de fel de informaţii. Am profi
tat de ocazie ca să-i comunic prieteneşte, pe scurt, dar clar, 
părerea mea despre acţiunile lui contradictorii ; iar atunci 
cînd, ca de obicei, el a încercat să pună totul pe seama intri
gilor care ar fi ajuns pînă la mine, i-am spus că singurul om 
care l-ar putea compromite întrucîtva în ochii mei se numeste 
W. Liebknecht, care uită întotdeauna ce a scris în scrisori ' şi 
ce a publicat în ziare ; noi i-am tolerat aceste slăbiciuni, căci 
sîntem convinşi că în momentul cu adevărat decisiv el se va 
situa pe o poziţie justă. După care, contrar obiceiului lui de 
a-şi rezerva întotdeauna ultimul cuvînt, s-a potolit. 

Deoarece el a amintit de povestea canalului din Schleswig
Holstein, am profitat de ocazie să-i comunic că ar fi o nesă
buinţă ca, invocînd opoziţia faţă de folosirea canalului de 
către flota militară, să se voteze pentru un canal nu prea 
adînc, sub 8-9 metri 9). Navele comerciale au dimensiuni tot 

9) Vezi volumul de faţă, p. 378. - Nota red. 
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mai mari, acum 5-6 OOO de tone reprezintă ceva obişnuit, iar 
porturile sînt amenajate tot mai frecvent pentru un pescaj co
respunzător. Porturile în care nu se pot face amenajări îmbă
tiinesc şi decad ; aşa se va întîmpla şi la Marea Baltică. Dacă 
se doreşte ca Baltica să intre în circuitul comerţului transo
ceanic, trebuie ca porturile să aibă o adîncime corespunzătoare, 
ceea ce cu siguranţă se va face aşa cum s-a făcut şi în alte 
părţi. A construi, însă un canal, care peste 10-20 de ani să 
fie impracticabil şi depăşit, aşa cum este vechiul canal Eider, 
ar însemna să se arunce banii pe fereastră. 

ln ceea ce priveşte propunerea mea privind întovărăşirile 
cooperatiste de producţie pe domeniile statului, singurul ei 
scop a fost să arate majorităţii, care se pronunţa atunci pentru. 
acordarea de subsidii companiilor de navigaţie 2ss, o modalitate 
de a vota onorabil împotrivă, de a ieşi din impasul în care se 
afla. Dar, după părerea mea, propunerea era, din punct de 
vedere principial, cît se poate de corectă. Este adevărat că, 
dacă vrem să propunem ceva pozitiv, trebuie să facem numai 
propuneri realizabile. Ele trebuie să fie realizabile în esenţă, 
indiferent dacă guvernul actual le poate transpune în viaţă sau 
nu. Merg mai departe : dacă propunem măsuri socialiste (ca 
acestea), care să ducă la răsturnarea producţiei capitaliste, 
atunci ele trebuie să fie numai propuneri efectiv realizabile, 
dar imposibile pentru guvernul acesta. Căci acest guvern va 
murdări şi va duce de ripă orice asemenea măsură ; o va 
transpune în viaţă numai pentru ca ea să fie un eşec. Dar 
această propunere nu va fi pusă în practică de nici un guvern 
iunkerist sau burghez. A arăta proletariatului rural din pro
vinciile răsăritene calea de urmat, a-l orienta pe făgaşul care 
îl va aduce la înlăturarea exploatării iunkerilor şi a arendaşilor 
- a atrage la mişcare tocmai acea parte a populaţiei a cărei 
înrobire şi îndobitocire furnizează regimentele pe care se în
temeiază întreaga Prusie, pe scurt, a distruge Prusia din inte
rior, a-i tăia rădăcinile - aşa ceva pentru ei este de neconceput. 
Una dintre măsurile pentru care noi trebuie să milităm în 
orice împrejurare, atîta timp cît acolo există marea proprietate 
funciară, şi pe care va trebui s-o înfăptuim noi de îndată ce 
vom veni la putere, este de a transforma, la început, cu ajuto
rul arenzii, marile domenii în întovărăşiri cooperatiste bazate 
pe autogospodărire sub conducerea statului, acesta din urmă 
rămînînd proprietarul pămîntului . Măsura are marele avantaj 
că deşi în fond ea este realizabilă din punct de vedere practic, 
ni�i un partid în afară de noi nu o poate înfăptui şi, deci, nici 
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un partid nu o poate denatura. Aceasta ar însemna sfîrşitul 
Prusiei şi cu cit o vom populariza mai curînd, cu atît va fi 
mai bine pentru noi. 

Problema n-are nici o legătură cu Schulze-Delitzsch şi nici 
cu Lassalle. Ambii au propus înfiinţarea de mici întovărăşiri 
cooperatiste, umtl cu, celălalt fără ajutorul statului, dar în 
viziunea ambilor aceste întovărăşiri nu urmau să intre în 
posesia mijloacelor de producţie deja existente, ci, alături de 
producţia capitalistă existentă, să se creeze una nouă, coopera
tistă. Eu propun integrarea întovărăşirilor în producţia exis
tentă. Acestora trebuie să li se dea pămîntul, care altfel ar fi 
exploatat în chip capitalist ; aşa cum Comuna din Paris cerea 
ca muncitorii să pună în funcţiune, pe baze cooperatiste, fabri
cile pe care patronii le închiseseră. Aceasta este marea deose
bire. Nici Marx, nici eu nu ne-am îndoit niciodată de faptul 
că, în trecerea la economia comunistă deplină, producţia coope
ratistă va trebui să fie utilizată pe scară largă ca verigă inter
mediară. Trebuie să se acţioneze însă în aşa fel încît societatea 
- prin urmare în prima etapă statul - să-şi menţină pro
prietatea asupra mijloacelor de producţie şi astfel interesele 
specifice ale întovărăşirii cooperatiste să nu afecteze interesele 
societăţii în ansamblu. Faptul că în cuprinsul Reichului nu 
există domenii ale statului nu are importanţă ; se poate găsi o 
formă, aşa cum s-a întîmplat în cazu1 dezbaterilor în problema 
poloneză, cînd expulzările nu priveau Reichul 41s_ 

Tocmai pentru că guvernul nu va putea accepta niciodată 
asemenea lucruri, tocmai de aceea se putea cere fără teamă 
dotarea propusă de mine în schimbul dotării companiilor de 
navigaţie. Dacă guvernul ar fi putut accepta asta, tu ai fi 
avut, fireşte dreptate. 

Disensiunile din rîndul liberalilor germani 169 în domeniul 
economic sînt aidoma celor din rîndul radicalilor englezi 324_ 
Vechii manchesterieni a la John Bright sînt pe cale de dispa
riţie, iar generaţia mai tînără este atrasă, exact ca berlinezii, 
de reforme sociale ciuntite. Numai că aici burghezul nu caută 
să-l ajute atît pe muncitorul industrial, cît pe cel agricol, 
care la recentele alegeri i-a făcut imense servicii 387, iB.r după 
obiceiul englezesc nu atît statul, cît obştea trebuie să acţioneze. 
Pentru muncitorul agricol - grădina şi petecul de părnînt 
cultivat cu cartofi, pentru cel de la oraş -îmbunătăţirea con
diţiilor sanitare etc. - acesta este programul lor. E un indiciu 
clar că burghezii sînt deja· nevoiţi să-şi sacrifice propria lor 
teorie economică clasică, parţial din considerente politice, par-
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ţial însă deoarece consecinţele practice ale acestei teorii au 
generat îndoieli asupra justeţei acesteia. Acelaşi lucru îl de
monstrează şi amploarea pe care a luat-o socialismul de ca
tedră 19, care, într-o formă sau alta, elimină într-o măsură tot 
mai mare atît aici, cît şi în Franţa, studiul economiei politice 
clasice. Contradicţiile reale pe care le generează modul de 
producţie s-au agravat atît de mult încit ele nu mai pot fi 
estompate de nici o teorie, ca să nu ma1 vorbim de mişmaşul 
socialiştilor de catedră, care nu mai este o teorie, ci curată 
poliloghie. 

Cu o lună .şi jumătate în urmă, aici apăruseră indicii de 
înviorare a afacerilor. Acum toate acestea au dispărut, difi
cultăţile sînt mai mari ca oricînd, nu există nici o perspectivă, 
iar pe deasupra iarna e deosebit de grea. Este dej a al optulea 
an cînd supraproducţia exercită presiune asupra pieţelor şi în 
loc să fie mai bine, e din ce în ce mai prost. Nu mai încape 
nici o îndoială că situaţia s-a schimbat radical ; de cînd Anglia 
are concurenţi serioşi pe piaţa mondială, perioada crizelor în 
sensul vechi al cuvîntului s-a încheiat. Dacă crizele din acute 
devin cronice, dar nu pierd din intensitate, unde se va ajunge ? 
Totuşi va trebui să revină o perioadă de prosperitate, fie ea şi 
scurtă, cînd mărfurile acumulate vor fi vîndute ; ard de curio
zitate să văd cum se vor produce însă toate acestea. Două 
lucruri sînt însă certe : am intrat într-o perioadă care este 
incomparabil mai primejdioasă pentru vechea societate decît 
perioada crizelor cu ciclul de zece ani ; în al doilea rînd, în 
Anglia prosperitatea - dacă aceasta va veni - se va simţi 
într-o măsură mult mai mică decît înainte, cirul ea era singura 
care lua caimacul de pe piaţa mondială. în ziua în care aici 
se va înţelege acest lucru, mişcarea socialistă din Anglia se 
va dezvolta realmente - dar nu mai devreme. 

Despre compoziţia liberalilor englezi am să-ţi scriu altă 
dată. Aceasta este o temă complicată, deoarece ar trebui de
scrisă o stare de tranziţie 340. 

Dezbaterile în jurul interpelării poloneze (prima zi) le-am 
primii astăzi dimineaţă de la Dresden. ln curîrul vor sosi, de
sigur, şi cele din ziua a doua. Pentru mine acum aceasta este 
cu atît mai important cu cît nu mai primesc decît ediţia săptă
mînală a lui „Kol[nische] Zig.", care nu publică decît extrase 
foarte scurte din dezbateri. Cum se pot cumpăra stenogra
mele ? Aş dori să cumpăr relatările stenografiate ale tuturor 
dezbaterilor la care oamenii noştri participă activ. 



:mc F. Engels 

Tu trebuie să participi neapărat la călătoria în America 413. 
In primul iind, su'2cesul ei depinde în mare măsură de prezenţa 
ta. ln al doilea rînd, partidul va fi reprezentat corect numai 
dacă tu vei fi aco�o. Dacă tu nu te duci, Liebknecht va fi înso
ţit de primul găsit, şi cine ştie ce s-ar putea întîmpla atunci . 
In al treilea iind, n-ar trebui să pierzi ocazia de a vedea cu 
proprii tăi ochi ţara cea mai înaintată din lume. Viaţa în Ger
mania are asupra fiecărui om, fie el şi cel mai bun, o influenţă 
apăsătoare şi îi îngustează orizontul, ştiu asta din proprie 
experienţă ; trebuie să ieşi de acolo măcar din cînd în cînd. 
In plus, te vom avea din nou aici. Dacă m-aş putea desprinde 
de lucrările mele, aş fi plecat de mult acolo ; am visat întot
deauna s-o pot face împreună cu Marx. Tu şi Liebknecht re
prezentaţi partidul pentru străinătate, şi fiecare dintre voi este 
de neînlocuit. Dacă nu te duci, se vor pierde 5 OOO pînă la 10 OOO 
de mărci, poate mai mult. 

In plus, călătoria s-ar putea să fie foarte plăcută. Tussy 
şi Aveling sînt în corespondenţă cu liberalii americani în le
gătură cu o călătorie de afaceri în America şi· ar dori să o 
combine cu a voastră. Răspunsul va sosi, probabil, peste 3-4 
săptămîni. Atunci voi patru aţi forma o societate foarte plăcută. 

Iar acum rămîi cu bine. Ede mi-a depăşit aşteptările în 
primul său articol împotriva lui Schramm 417. Extraordinar. 
El a învăţat într-adevăr strategia şi tactica războiului. 

Publicat pentru prima oara m : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi .  I (VI), 1932 

226 

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Edward R. Pease 4 Hl 

la Londra 

(Ciornă) 

[Londra], 27 ian. 86 

Stimate domn, 
Răspunzînd amabilei dv. scrisori de ieri trebuie, din pă

cate, să vă comunic că sînt extrem de ocupat cu lucrările ce 
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nu suferă amînare, aşa încît îmi este imposibil să-mi asum 
angajamente noi, cel puţin pentru anul în curs. 

Acestea fiind zise, nu mai trebuie să menţionez alte consi
derente care m-ar putea determina să nu scriu articolul pe 
care mi-l solicitaţi . în orice caz, trebuie, însă, să declar că 
partidul din care fac parte nu a formulat nici o dată propuneri 
definitive. Concepţiile noastre despre deosebirile dintre o so
cietate viitoare, necapitalistă şi cea de astăzi reprezintă conclu
ziile exacte desprinse din faptele istorice şi procesele dezvoltării 
şi, dacă nu sînt prezentate în corelaţie cu aceste fapte şi cu 
această dezvoltare, ele nu au nici o valoare teoretică şi prac
tică. Am încercat să înfăţişez şi să explic, aspectele economice 
ale acestei evoluţii în cartea mea „Domnul E[ugen] D[iihring] 
revoluţionează ştiinţa", ed. a II-a, pp. 253-271 şi, ulterior, în 
broşura mea „Dezvoltarea socialismului etc.", pp. 28-48 420• 
Nici măcar această schiţă, în care nu abordez deloc probleme 
politice, nici probleme sociale extraeconomice n-am putut s-o 
scriu mai pe scurt. Un rezumat de 600 de cuvinte este o 
misiune care mă depăşeşte total. 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1935, ed. rusă 

227 

Al dv. devotat 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Firedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 29 ian. 86 

Dragă Sorge, 
Am, în sfîrşit, puţin timp liber şi de aceea îţi scriu ime

diat, ca nu cumva să intervină ceva. 
Sper că Adolph al tău 10) se descurcă bine cu noile afaceri. 

Este priceput şi energic, iar acesta nu este un domeniu care 
presupune speculaţii, care în America sînt un pericol tot atît 

10) Adolph Sorge junior. - Nota red. 
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de mare ca şi a1c1, aşa că nu văd de ce nu i-ar merge bine. 
!i doresc, deci, mult succes ! 

Observaţiile lui Marx pe marginea traducerii englezeşti 
mi-ar fi foarte necesare 421• Am, în sfîrşit, întregul manuscris 
al traducerii englezeşti şi săptămîna viitoare mă voi apuca de 
el. De îndată ce voi şti cam cît va dura redactarea şi, prin 
urmare, de îndată ce voi putea stabili termenul la care să 
înceapă tipărirea voi încheia contractul cu editorul. Ai văzut 
cum a vrut să mă încurce d omnul Hyn.dm.an alias Broadhouse 
(în „To-Day") 422 . Aceasta mă obligă să acţionez mai repede, 
pentru a nu-mi pierde avantajul în faţa editorului, în rest nu 
mă deranjează. 

O americană 11) a tradus în limba engleză cartea mea des
pre clasa muncitoare 12) şi mi-a trimis spre redactare manus
crisul - unele pasaje îmi vor răpi mult timp. Tipărirea în Ame
rica este asigurată, dar nu înţeleg ce anume mai găseşte per
soana respectivă interesant în această lucrare veche. 

După aceasta, numai de redactat mai am : 1) „18  Brumar", 
traducerea franceză, din care cam o treime este gata ; 2) „Muncă 
salariată şi capital" a lui Marx - în italiană ; 3. „Originea 
familiei" în daneză ; 4) „Manifestul" şi „Dezvoltarea socia
lismului" etc. în daneză ; ambele sînt deja tipărite, dar 
pline de greşeli ; 5) „Originea familiei", în franceză ; 
6) „Dezvoltarea socialismului", în engleză. Plenty more loom
ing in the distance 13) . După cum vezi, sînt pe cale de a 
deveni un adevărat profesor care corectează caietele elevilor. 
Din fericire, cunoştinţele mele de limbi străine se opresc aici, 
altfel mi s-ar pune în braţe şi traduceri ruseşti, poloneze, sue
deze etc. Dar este o muncă ce trebuie făcută ; în orice caz, 
toate lucruşoarele astea (cel puţin de la 2 pînă la 5) vor trebui 
să cedeze locul volumului al III-lea al „Capitalului", care a 
fost deja dictat după manuscris, dar unele dintre capitolele 
cele mai importante au nevoie de o redactare temeinică, de
oarece în mare parte ele reprezintă doar material adunat, dar 
neprelucrat. Este singura activitate care îmi dă satisfacţie. 

Nici eu n-am primit încă „N[ew] Y[orker] Volkszeitung".  
Dacă e posibil, voi expedia „To-Day" pe luna septembrie chiar 
cu poşta aceasta. N-ai idee ce greu se procură lucrurile astea 
aici - editorii sînt îngrozitor de neglijenţi. 

11) Florence Kelley-Wischnewetzky. - Nota red. 
•-) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota red. 
1s) - In perspectivă, multe altele. - Nota trad. 
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Dietzgen să-ţi dea scrisoarea lui H. Bland despre mane
vrele electorale ale lui Hyndman cu toryi şi în acelaşi timp cu 
liberalii, dacă nu eşti încă la curent cu asta 300. Tot ce scrie 
acolo este adevărul adevărat. Dacă nu se destramă, Social De
mocratic Federation va fi moartă moralmente. Hyndman tre
buie să fie nebun dacă acţionează aşa cwn acţionează. Atacu
rile lui absm de la adresa :lui Aveling le-ai citit, probabil, în 
,,Justice" şi „Commonweal", împreună cu documentele publi
cate acolo 402. Din păcate, ceilalţi şefi ai federaţiei nu valo
rează cu mult nw.i mult d�cî.t el : nişte scribi şi nişte specu
lanţi politici. în general, toată mişcarea de aici nu este, deocam
dată, decît o aparenţă, dar dacă se reuşeşte să se formeze în 
Socialist League 279 un nucleu care să înţeleagă cauza sub aspect 
teoretic, acesta ar fi un pas important spre o adevărată miş
care de masă, care nu mai poate întîrzia mult. 

Salută-l pe Dietzgen din partea mea. Nu-i este uşor, dar 
lucrurile se vor aranja 423. After all 14), mişcarea din America 
face totuşi progrese frumoase.  Anglo-americanii se apucă de 
treabă în felul lor, sfidînd raţiunea şi ştiinţa, şi nici nu te poţi 
aştepta la altceva, dar ei se apropie de ţelul final pe care îl vor 
atinge în cele din mmă. Centralizarea capitalistă înaintează la 
voi cu paşi de şapte mile, cu totul altfel decît aici. 

Sper că te-ai restabilit ; în linii mari şi eu mă simt destul 
d-; bine, altfel nu aş putea lucra atît. 

încerc să-l conving pe Bebel să vină şi el la voi împreună 
cu Liebk[necht] 15) . E posibil să vină şi Tussy cu Aveling. Dar 
asta e o chestiune de viitor. 

Calde salutări lui Adolph 

Al tău, 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară pre5curtat în : Originalul în limba germana 
„Briefe und Auszilge aus Briefen Tradus din limba germană 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 ; mtegral în : 
K. Marx "l F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

14) - La urma urmelor. - Nota trad. 
1;;) Vezi volumul de faţă, p. 378 şi 386. - Nota red. 
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Engels către Florence Kelley-\.Vischnewetzky 

la Zilrich 

Londra, 3 febr. 1886 

Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 
Astăzi v-am expediat rec0mandat prima parte a manuscri

sului dv. 16) pînă la pagina 70 inclusiv. Din păcate, mi-a fost 
imposibil să o trimit mai devreme. Am fost ocupat cu o lu
crare pe care trebuie s-o termin înainte de a trece la manuscri
sul dv. Acum am să merg repede ; pe măsură ce lucrez constat 
că învăţăm unul de la celălalt - dv. vă familiarizaţi cu ger
mana mea specifică, de modă veche, iar eu cu americana. Şi, 
într-adevăr, pentru mine este foarte instructiv ! Niciodată pînă 
acum nu m-a frapat într-atîta deosebirea dintre engleza bri
tanică şi cea americană ca în acest experimentum in propria 
corpore vili 17) .  Ce strălucit viitor trebuie să-i fie hărăzit unei 
limbi care se îmbogăţeşte şi se dezvoltă ipe ambele părţi ale 
Oceanului şi care poate conta pe noi completări dilll Australia 
şi India ! 

Nu ştiu dacă această parte a manuscrisului va parveni la 
timp domnişoarei Foster, înainte de plecarea ei, dar sper că 
nu veţi avea neplăceri din cauza întîrzierii mele care a fost 
inevitabilă. Sînt recunoscător tuturor prietenilor care dare.se 
să traducă lucrările mele şi ale lui Marx în diferite limbi ale 
ţărilor civilizate şi care, rugîndu-mă să le redactez traducerile, 
îmi dau o dovadă de încredere. Sînt gata să fac acest lucru, 
dar şi pentru mine, ca şi pentru alţii, ziua nu are decît 24 
de ore, şi  de aceea, îmi este imposibil să-i mulţumesc pe toţi 
şi .să mă încadrez întotdeauna în termenul stabilit. 

Dacă nu voi fi deranjat prea des serile, sper ca în două 
săptămîni să vă pot trimite restul manuscrisului şi poate chiar 
şi introducerea. Aceasta din urmă poate fi publicată fie sub 
formă de prefaţă, fie ca anexă 1B) .  1n privinţa dimensiunilor, 
nu vă pot spune absolut nimic. Am să mă străduiesc să o fac 

16) Versiunea engleză a lucrării lui Engels „Situaţia clasei munci
toare din Anglia". - Nota red. 

17) - experiment pe propria piele. - Nota trad. 
18) F. Engels. „Anexă la ediţia americană a «Situaţiei clasei mun

citoare din Anglia»". - Nota red. 
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cît se poate de scurtă, cu atît mai mult cu cît ar fi lipsit de 
sens să resping argumentele presei americane, pe care nu le 
cunosc nici măcar superficial. Fireşte că dacă muncitorii ame
ricani nu vor citi rapoartele Biroului muncii din propriile lor 
state 411, ei vor da crezare extraselor din aceste rapoarte, făcute 
de politicieni, şi nimeni nu-i va putea ajuta. Cred însă că ac
tuala depresiune cronică, al cărei sfîrşit nu se întrevede de
ocamdată, va avea efecte atît în America, cît şi în Anglia. 
America va distruge monopolul industridl al Angliei - dacă 
a mai rămas ceva din el - ililr America nu va fi singură moş
tenitoare a acestui monopol. Iar dacă monopolul asupra pieţelor 
mondiale nu va fi deţinut de o singură ţară, cel puţin în ramu
rile hotăritoare ale comerţului, condiţiile relativ favorabile care 

au existat în Anglia în perioada 1848-1870 nu se vor mai 

putea repeta nicăieri, şi chiar în America situaţia clasei mun

citoare se va înrăutăţi treptat. Aceasta, deoarece, dacă trei ţări 
(să spunem Anglia, Ame1ica şi Germania) concurează, în con

diţii relativ egale, la supremaţie pe piaţa mondială, nu există 

altă posibilitate decît superproducţia cronică, deoarece fiecare 

din cele trei ţări este oapabilă să satisfacă întreaga cerere. Iată 
de ce, eu urmăresc evoluţia actualei crize cu mai mult interes 

decît oricînd înainte şi cred că ea va marca o epocă în istoria 
dezvoltării morale şi politice a clasei muncitoare americane şi 

engleze al căror sprijin este tot atît de imperios necesar pe cît 
este de dorit. 

Publicat pentru prima oară 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 dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 

Tradus din limba germana 
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Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis lo 2'i 

la Haga 

Londra, 4 februarie 1886 

Stimate tovarăşe, 
Citesc cu multă plăcere cartea dv. „HO€: ons land gere

geerd wordt", în primul rînd pentru că din ea învăţ din nou 
olandeza vorbită şi, în al doilea rînd, pentru că a:fllu din ea atît 
de multe lucruri despre administrarea internă a Olandei. 1n 
afară de Anglia şi Elveţia, Olanda este singura ţară vest-euro
peană care în secolele XVI-XVIII n-a avut o monarhie ab
solută şi, datorită acestui fapt, beneficiază de unele avantaje 
între care se numără şi rămăşiţele de autoguvernare locală şi 
provincială, fără o birocraţie propriu-zisă, în accepţia franceză 
sau prusiană. Acesta este un mare avantaj pentru dezvoltarea 
caracterului naţional, precum şi pentru dezvoltarea ulterioară ; 
fără schimbări prea mari, aici poporul muncitor 19) ar putea 
institui autoadministrarea liberă, care trebuie să fie principa
lul nostru instrument de transformare a modului de producţie. 
In Germania şi în Franţa nu există nici urmă de aşa ceva -
acolo toate acestea vor trebui create. Vă felicit penhu reuşita 
dv. expunere populară. 

Vă mulţumesc din suflet pentru traducerea broşurii 
mele 20). Nu va fi deloc uşor ca materialul să fie prezentat 
într-o formă atît de accesibilă ca în cărticica dv., dar cînd ci
neva posedă ambele limbi atît de bine ca dv. acest lucru este 
realizabil. 

„Parcelele" [„Gewanne"] sînt suprafeţe de pămînt de apro
ximativ aceeaşi calitate în care se împarte iniţial terenul ara
bil şi fineţele ; în total aproximativ între 10 şi 20. Apoi, fiecare 
membru al mărcii primeşte o fîşie de aceeaşi suprafaţă în fie
care „Gewanne". Prin urmare, dacă există zece „Gewanne" şi 
o sută de membri . ai mărcii, rezultă în total 1 OOO de fîşii şi 
fiecare membru al mărcii primeşte 10 fîşii, cite una în fiecare 
Gewanne. După aceea, membrii mărcii schimbă între ei de 
multe ori aceste fişii, astfel încît fiecare din ei are mai puţine 
parcele disparate, iar lotul ce-i revine devine mai compact. 

19) In acest loc manuscrisul este deteriorart. - Nota red. 
zo) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". 

- Nota red. 
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Acelaşi lucru se făcea pînă nu demult în sistemul aşa-numite
lor „rundale" 425 din Irlanda, precum şi în Scoţia (cf. „Fortnigh
tly Review", noiembrie 1885, un articol despre comunităţile 
săteşti din Scoţia 21) . 

Lucrările lui G. L. Maurer sînt : 
1 .  „Einleitung in die Geschichte der Mark-, Hof-, Dorf

und S tădteverfassung in Deutschland". 
2. „Geschichte der Markenverfassung in Deutschland" .  

4.  val. 
3. „Geschichte der Hofverfassung in Deutschland" . 4 val. 
4. „Geschichte der Stădteverfassung in Deutschland" 

2 vol .  
5 .  „Geschichte der Dorfverfassung i n  Deutschland" .  2 val. 

Nr. 1 şi 2 sînt cele mai importante, dar şi celelalte prezintă 
interes, şi anume pentru istoria Germaniei . Repetările, stilul 
greoi, prezentarea haotică a materialului fac foarte dificil stu
diul acestor cărţi, dealtfel excelente. On n'est pas Allemand 
pour rien ! 22) 

Cele mai bune lucrări despre marea revoluţie franceză 
sînt, fără îndoială, cele ale lui Georges Avenei, care a murit 
pe la 1875 : „Lundis revolutionnaires", o culegere de foiletoane 
care au fost publicate în „Republique Franc;aise", apoi : „Ana
charsis Cloots", în care biografia acestuia din urmă este îmbi
nată cu expunerea întregii revoluţii pînă la 1794 Termidor. 
Fiind o biografie romanţată trebuie să recurgi permanent la 
Mignet 23) sau Thiers 24) pentru a-ţi reprezenta exact eveni
mentele. Dar Avene! a studiat sîrguincios arhiva şi de aceea 
oferă mult material nou şi demn de reţinut. Pentru perioada 
septembrie 1792 - iulie 1794 el este, fără îndoială, cea mai 
bună sursă . Există apoi o carte foame bună despre Jean-Paul 
Marat, „L'Ami du Peuple", a lui Bougeard ; şi mai este una, 
care se pare că e bună, despre Marat, dar numele autorului îmi 
scapă, începe cu Ch. 2

5) . In ultimii ani ai Imperiului au apărut 
şi alte cărţi bune, ceva mai slabe sînt cele ale robespierriştilor 
(Hamel : „St.-Just" etc.),  oare constau mai mult din fraze şi 
extrase din cuvîrutări. 

21) J. Rae. „ The Scotch Village Community". - Nota red. 22) - Nu degeaba e german I - Nota trad. 
23) F. Mignet. „Histoire de la revolution fran�aise, depuis 1789 

jusqu'en 1814". - Nota red. 
2�) A. Thiers. „Histoire de la revolution fran�aise". - Nota red 
25) F. Chevremont. „Jeal-Paul Marat". - Nota red. 
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, . ._. 
Dintre istoricii burghezi eu îl prefer pe Mignet. 
Familiile Kautsky, Aveling precum şi Lenchen vă salută 

călduros. Ce se mai aude cu venirea dv. aici în vară ? 

Călduroase salutări de la al dv., 
F. Engel� 

Publicat pentru prima oară în : 
„Istorik marksist", nr. 6, 1934 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

230 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 426 

la Paris 

Dragul meu Lavrov, 
Te rog să fii amabil şi să precizezi ce înţelegi prin renu

miţi (worthies) ? 1n gura d-tale n-aş vrea să-i dau accepţia fi
listină care aici a fost recunoscută aproape oficial şi care se ex
tinde aproape asupra tuturor - de la un Faraday pînă la un 
Peabody sau o Lady Burdett-Coutts ; atunci mă voi strădui 
să-ţi găsesc ce doreşti. 

Manuscrisul traducerii englezeşti a volumului I 26) a ajuns, 

în sfîrşit, la mine şi am să-l redactez urgent ; apoi voi trece la 
forma finală a volumului al III-lea. Va fi o muncă grea, dar o 
voi duce la bun sfîrşit. 

[Londra] 7 febr. 86 

Publicat pentru prima oară in 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1935, ed. rusă 

Cu deosebită prietenie, al d-tale, 
F. E. 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba germ<!_nă 

") al „Capitalului ". - Nota red. 



Scrisori din 1886 

2 3 1  

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

395 

Londra, 8 februarie 1886 

Stimate domn, 
Am primit amabilele dv. scrisori din 18 (30) noiembrie şi 

1 9  (31) decembrie, din 26 decembrie (7 ianuarie) şi 8 (20) ia
nuarie 421 şi patru exemplare ale traducerii 27), din care unul a 
fost predat la Blitish Museum, altul - Colonelului 28) şi un 
al treilea unei bine cunoscute doamne 29), care a tradus şi ea 
cîteva lucrări ale autorului 30) în limba rusă. V-aş fi foarte 
recunoscător dacă aţi avea amabilitatea să trimiteţi un exem
plar şi domnului Otto Meissner - editorul nostru german 
la Hamburg. 

Am citit cu mult interes excelenta dv. prefaţă 428 şi ca 
dovadă că am citit-o cu mare atenţie vă semnalez că la pa
gina X, rîndul 17,  zeţarul a scăpat, se pare, un cuvînt : oare 
acolo n-ar trebui să fie : qTo,; 11 nepeMetttta.si: qacTb Kan 11TaJ1 bttOH 

CTOttMOCT11 etc ? Scăparea nu are prea mare importanţă pentru 
cel ce cunoaşte terminologia autorului, dar ar putea crea con
fuzie în mintea celui care nu este familiarizat cu ea. 

Vă mulţumesc pentru datele privind situaţia economică din 
ţara dv. Orice informaţie de acest gen prezintă pentru mine 
un mare interes. Ultimii 30 de ani au demonstrat în lumea 
întreagă că imensele forţe productive ale industriei moderne 
pot fi plantate şi pot prinde rădăcini în scurt timp chiar în 
ţări care pînă acum au fost eminamente agrare. Fenomenele 
care însoţesc acest proces se repetă pretutindeni : ceea ce îmi 
scrieţi dv. despre plăţile în cupoane, care nu sînt scadente, s-a 
petrecut în întreaga Germanie acum 10  sau 15  ani, şi pe alo
curi se petrece şi astăzi ; în special înainte de introducerea 
noilor monede a existat o cerere generală pentru punerea în 
circulaţie a acestor cupoane fără scadenţă, care iniţial au fost 

2') traducerea, în limba rusă a volumului II al „Capitalului". -
Nota red. 

2e) Lavrov. - Nota red. 
29) Vera Jvanovna Zasulici. - Nota red. ao) Marx. - Nota red. 
31) - că şi partea variabilă a valorii-capital etc. ? - Nota red. 
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folosite pentru plata salariilor. Graţie dezvoltării rapide, in
dustria germană a depăşit această 0ta.pă, iar dacă asemenea fe
nomene se mai produc, ele nu sînt decît o excepţie : cu 15 ani 
în urmă, însă, ele constituiau o regulă, în special în Saxonia 
şi Thuringia. Dar faptul că economi.ştii dv. consideră asta, după 
cum afirmaţi, o dovadă a penuriei de mijloace de circulaţie -
�i aceasta în condiţiile în care în circulaţie se află bancnote 
depreciate cu cel puţin cu 360/0 ca urmare a faptului că s-au 
emis cantităţi excesive - corespunde concepţiilor greenbacker
ilor 429 americani, care cereau şi ei să se emită o cantitate mai 
mare de bancnote, deoarece aceşti bani de hîrtie nu se depre
ciau şi, prin unnare, erau emişi în cantităţi evident insufi
ciente ! 

Mă bucur aflînd că prietenului nostru 32) i se recomandă 
schimbarea olimei, cred că i se va recomanda aproximativ 
aceeaşi zonă geografică pe care medicii i...,au mai recomandat-o 
şi unde condiţiile au fost, se pare, destul de favorabile sănăt

_
ăţii 

lui. În orice caz, pentru minie asta e o dovadă că orice pencol 
al unei recidive este acum tle domenillll trecutului . 

Am primit, în sfîrşit, întregul manuscris al traducerii en
glezeşti a volumului I 33) şi săptămîna viitoare voi începe redac
tarea lui ; de îndată ce voi putea aprecia cam cînd aş putea 
termina voi încheia ilmediat un contract cu un editor. Sînl; doi 
traducători : unul este avocat şi bun prieten al nostru 34) (dv. şi 
cu el sînteţi singurii oameni care cunoaşteţi cartea temeinic), 
dar obligaţiile lui profesionale nu i-au permis să termine lu
crarea la termen. De aceea, dr. A[veling], soţul fiicei celei mai 
mici 3E) a autorului, şi-a oferit serviciile ; dar atît teoriile eco
nomice, cit şi limbajul autorului sînt prea noi pentru el şi pre
văd că partea tradusă de el îmi va da mare bătaie de cap. De 
îndată ce traduoerea va fi gata pentru a merge la tipar, vor 
relua lucrul la volumul al III--'lea şi îl voi termina, fără a mă 
lăsa antrenat în vreo altă treabă. 

Aici criza industrială se agravează în loc să se atenueze. 
iar lumea înţelege că monopolul industrial al Angliei se apro
pie de sfîrşit. Odată ou apariţia Americii, Franţei şi Ge11ma
niei în calitate de concurenţi pe piaţa mondială şi cu introdu
cerea taxelor vamale mari, care închid mărfuriilor străine acce
sul pe pieţeile celorlalte ţări care îşi dezvoltă industria, nu e 

3!) Lopatin. - Nota red. 
33) al „Capitalului". - Nota red. 
34) Moore. - Nota red. 
ss) Eleanor Marx-Aveling. - Nota red. 
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greu de calculat cînd va veni acest sfîrşit. Dacă o singură ţară 
industrială care deţinea monopolul declanşa o criză din zece în 
zece ani, ce se va întîmpla cînd vor fi patru asemenea ţări "? 
Aproximativ o criză la fiecare 1 0  : 4 ani, adică practic o criză 
fără sfîrşit. Pentru noi asta nu-i rău. 

Pul'>l1icat pentru prima oara m : 
Minuvşie godî", nr. 2, 1908 

232 

Al dv. devotat, 
P. W. Rosher 36) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germana 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 
Dragă S[orge], 

, Probabil că ai primit scrisoarea mea din 30 ianuarie 37), 
apoi „To-Day" şi noua ediţie a „Procesului comuniştilor" 3'3). 
Din „N[ew] Y[orker] Volksz[eitung] a sosit numărul din 
23 ianuarie, nimic altceva. Probabil că ai primit şi numărul 
clin septembrie al lui „To-Day". 

Ieri, domnii din Sodal Democratic Federation au ieşit în 
stradă şi au făcut din nou nişte prostii monumentale - pro
babil că vi s-a telegrafiat despre asta 430. Să sperăm că acum 
au terminat. 

, Cum îi merg lui Adolph 39) noile afaceri ? 
[Londra], 9 [2]86.  

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
,.Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A Sorge und Andere". 
Stuttgart. 1906. 

Al tău, 
F. E.  

Originalul în l imba germană 
Tradus din limba german.:i 

38) pseudonimul conspirativ al lui Engels. - Nota red. 
37> Vezi volumul de faţă, p. 387-389. - Nota red, 
38) K. Marx. „Dezvăluiri asupra procesului comuniştilor de la Co

lon ia". - Nota red. 
39) Sorge junior. - Nota red. 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra, 9 febr. 1886 

_ • .....-J 
Draga mea Laura, 
Deştepţii noştii din Social Democrartic Federation consi

deră că este ruşinos să se culce pe lauri. Ieri au ţinut morţiş 
să se amestece într-un miting al şomerilor :...__ iar acum numă
rul acestora e de ordinul sutelor de mii - pentru a predica 
La Revolution, revoluţia în general şi pentru a cere celor pre
zenţi să ridice mîinile în cazul că sînt gata să-l urmeze pe 
dl. Champion, oriunde i-ar duce acesta - unde anume, nici 
dl. Champion nu ştie. Hyndman, care nu-şi poate învinge pro
pria laşitate decît asurzindu-se cu propriile sale strigăte, a 
continuat în acelaşi mod 430. Tu ştii, desigur, cine participă 
la un miting în Trafalgar Square la ora 3 după-amiază : o mul
ţime de sărăntoci din East End, care vegetează între clasa mun
citoare şi lumpenproletariat, precum şi urn amestec de huligani 
şi de golani care poate incita într-atît toată această gloată încît 
ea să devină capabilă de orice „distracţie", chiar şi de o rebe
liune sălbatică şi lipsită de sens. Chiar în momentul în care 
aceste elemente erau cît pe-aci să devină stăpîni pe situaţie 
(Kautsky, care se afla acolo, mi-a spus : „mitingul propriu-zis 
se terminase, începuse încăierarea şi am plecat"), deştepţii 
despre care am vorbit i-au dus pe aceşti golani în coloană prin 
Pall Mall şi Piccadilly în Hyde Park la un alt miting, cu ade
vărat revoluţionar. Pe drum însă huliganii au luat iniţiativa, 
au spart geamurile cluburilor şi magazinelor, au jefuit mai în
tîi magazinele de vinuri şi brutăriile, iar apoi şi unele maga
zine de bijuterii, astfel încît grangurii noştri revoluţionari au 
fost nevoiţi să predice în Hyde Park le calme et la modera
tion ! 40) In vreme ce ei debitau fraze sforăitoare, în afara par
cului jaful şi distrugerile continuau, în Audley Street şi chiar 
în Oxford Street, pînă cînd în sfîrşit a intervenit poliţia 41) .  

Faptul că poliţia nu a intervenit imediat este un indiciu 
că scandalul a fost chiar dorit ; dar faptul că Hyndman şi com
pania au căzut în cursă e de neiertat şi, în ultimă instanţă, îi 

40) - calmul şi  moderaţia. - Nota trad. 
�1) Vezi volumul de faţă, p. 401-403. - Nota red. 
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pune în adevărata lor lumină nu numai ca nişte proşti neajuto
raţi, dar şi ca ticăloşi. Ei au vrut să spele ruşinea manevrei. lor 
electorale 396, dar au adus un prejudiciu ireparabil mişcării. 
Pentru a faoe revoluţie - şi asta fără nici o noimă, cînd şi 
unde au chef - nu e nevoie, după părerea lor, de altceva 
decît de nişte trucuri jalnice care să le permită. să „provoace" 
agitaţie pentru indiferent ce sminteală mîrşavă, să adune la 
mitinguri o mulţime de lume, să mintă în presă, iar apoi, cu 
25 de oameni care, chipurile, îi sprijină, să cheme masele „să 
se ridice" indiferent pentru ce şi în ce fel, împotriva nimănui 
în particular şi împotriva a orice în general şi să lase soarta 
cauzei la voia unei întîmplări fericite. Ei bine, nu ştiu dacă de 
data aceasta vor reuşi să o scoată la capăt cu una cu două. 
Nu m-ar mira dacă vor fi arestaţi chiar săptămîna aceasta. ln 
această privinţă, legea engleză este foarte clară : poţi să trăn
cănet;;ti ce vrei, atit timp cît trăncăneala n-are urmări ; dar de 
îndată ce se trece la „acţiuni deschise" care tulbură liniştea şi 
ordinea publică, eşti făcut răspunzător. Bieţii chartişti - Har
ney, Jones şi alţii - au primit doii ani închisoare pentru

. 
mai 

puţin <lecit atît 431. In afară de asta, n'es.t pas Louise Michel 
gui veut 42) .  

In sfrîşit, am primit aproape tot manuscrisul traducerii 
englezeşti a vol. I 43), iar Edward mi-a promis că-mi va aduce 
duminică restul . Mă voi apuca de el săptămîna aceasta - sin
gurul lucru care mă împiedică este redactarea unei traduceri 
(engleze) a vechii mele cărţi despre clasa muncitoare din An
glia 44), făcută de o doamnă din America 45) şi care, oricît ar 
părea de ciudat, a găsit acolo şi un editor ! De asta mă ocup 
seara şi, dacă nu voi fi deranjat prea des, voi termina chiar 
săptămîna aceaSita. Deindată ce voi putea stabili un termen 
pentru începerea tipăririi, am să iau legătura cu K[egan] 
P[aul], iar dacă nu vom ajunge la o înţelegere, mă voi adresa 
altcuiva ; am avut oferte din partea mai multor editori. ln 
această privinţă, situaţia noastră s-a îmbunătăţit considerabil. 
Apoi, mă voi ocupa de volumul al III-lea şi nu voi mai admite 
să fiu întrerupt. 

Ni s-a părut foarte straniu că Bernstein 46) a recomandat 
un individ ca Quarck şi i-am cerut explicaţii. Iată răspunsul 

42) - nu oricine poate fi Louise Michele 49• - Nota trad. 
43) al „Capitalului". - Nota red. 
44) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota red. 
45) Kelley-Wischnewetzky. - Nota red. 
�6) Vezi volumul de faţă, p. 379-381.  - Nota red. 
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lui, pe care ţi-l reproduc textual, ca să evit orice neînţelegere" : 
„Nu ştiu să fi dat o recomandare lui Quarck ; cum aş putea 
recomG1nda un om pe care nici măcar nu-l cunosc ? Se prea 
poate ca atunci cind voi fi fost întrebat să fi spus că omul nu 
este membru al partidului, că nu se poate spune nimic împa
triva lui, dar asta e numai o ipoteză . . .  Nu e oare o confuzie ·? 
Eu nu-l cunosc pe Quarck absolut deloc şi niciodată n-am 
corespondat cu el. Repet, deci, nu contest că am dat vreodată 
informaţii despre Quarck, dar eu nu l-am recomandat". 

Scuză-mă că te importunez din nou cu povestea asta, dar 
doresc ca acest fragment să ajungă la Paris în originalul ger
man. Despre restul îi voi scrie lui Paul. In afară de aceasta, 
îi urez lui Deville mulrtă fericire în noua căsnicie şi sper că 
asta nu-i va schimba prea mult obiceiurile. Odată adaptat la 
noua situaţie, el promite să fie cel mai bun şi cel mai fericit 
dintre soţi. 

Aici toţi o duc cum o ştii. Edward a închiriat o sală în 
Tottenham Court Road şi în fiecare duminică predică în două 
reprize unui auditoriu atent şi în general rentabil. E drept că 
asta îl împiedică să-şi savureze paharul de Porto de după 
masă, dar îi prinde bine pentru că zădărniceşte planurile lui 
Bradlaugh de a-l distruge ca orator ; din cînd în cînd, se duoe 
şi prin oraşeJe de provincie unde ţine cîte trei prelegeri du
minica ( ! )  şi cîte una sîmbăta seara. Bax seamănă puţin cu 
Paul, scrie des în „Commonweal" articole încîntătoare, dar de
vine absolut imposibil cînd începe să fie obsedat de o idee. 
Pentru agitaţia practică, sărmanul Bax este extrem de peri
culos, deoarece n-are nici un dram de experienţă ; la întru
niri îşi lansează ideile aşa cum le-a conceput în camera lui de 
lucru, total neprelucrate ; simte că trebuie făcut ceva pentru 
a se pune lucrurile în mişcare, dar nu ştie ce anume ; în ace
laşi timp, este foarte agreabil, foarte inteligent, foarte munci
tor şi de aceea putem spera că va supravieţui acestui zel im!til. 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I., Paris, 1956 

Cu drag al tău, 
F. E. 

OriginalUl în limba engleză 
Tradus din limba engleză 
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Engels către August Bebel 432 

la Berlin 

401 

Londra, 15 februarie 1886 

Dragă Bebel, 
Scrisoarea ta a sosit la timp, oricum voiam să-ţi dau o 

veste bună. Dar asta mai încolo. 
Prin urmare, despre scandalul de la 8 februarie 430. 
Social Democratic Federation - o organizaţie care, cu 

toată reclama ce i se face, este extrem de slabă, care are şi ele
mente bune, dar este condusă de aventurieri literar-politici -
a ajuns, graţie genialelor tertipuri ale acestora din urmă, la 
alegerile din noiemb1ie 396, în pragul dizolvării.  Hyndman (se 
pronunţă Haindman), şeful acestei organizaţii, a luat atunci 
bani de la toryi (conservatori) şi astfel a reuşit să prezinte în 
două circumscripţii electorale londoneze candidaţi social-demo
craţi. întrucît în ambele circumsciipţii electorale această or
ganizaţie nici măcar nu avea membri, catastrofa era previzibilă 
(unul a întrunit 27, celălalt 32 de voturi din cele 4-5 OOO ! ) .  
Dar cum a p1imit bani de la toryi, H[yndman] a p�·ins curaj şi 
a plecat imediat la Birmingham, la Chamberlain, actualul mi
nistru, şi i-a oferit „sprij inul" său (care în întreaga Anglie nu 
reprezenta nici 1 OOO de voturi), dacă Ch[amberlain] îi asigură 
lui - lui H[yndman] - la Birmingham un loc în parlament 
cu voturile liberalilor şi dacă este d e  acord cu promulgarea 
legii cu privire la ziua de muncă de opt ore. Ch[amberlain] nu 
e dobitoc şi l-a dat afară. în jurul acestei afaceri - cu toate 
tentativele de a o muşamaliza - în Federaţie s-a iscat mare 
scandal şi a apărut pericolul dizolvării .  Prin urmare, acum tre
buia să intervină ceva care să aranjeze din nou lucrurile. 

între till11p, aici şomajul continuă să ia amploare. Năruirea 
monopolului englez pe piaţa mondială a avut drept rezultat 
faptul că criza izbucnită în 1878 se menţine şi mai degrabă se 
accentuează decît să se atenueze. Mizeria,  în speoial în partea 
de est a oraşului, este îngrozitoare. Iarna neobişnuit de grea 
care s-a instalat de la începutul lui ianuarie, precum şi indo
lenţa fără margini a claselor avute, au provocat o mare agita
ţie în rîndurile şomerilor. Ca întotdeauna, afaceriştii politici 
au încercai să exploateze această agitaţie. Conservatorii, recent 
îndepărtaţi de la guvern 433, au declarat că şomajul a fost pro-
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vacat de concurenţa străină (just) şi de taxele vamale protec
ţioniste străine (în cea mai mare parte nejust) şi au preconizat 
„fair trade 434, adică războiul vamal (Kampfzolle). Există şi o 
organizaţie muncitorească ce acreditează cu precădere ideea 
războiului vamal. Aceasta a organizat mitingul de la 8 februarie 
din Trafalgar Square. In acesrt timp, nici Social Democratic Fe
deration n-a stat cu braţele încrucişate ; ea organizase încă 
înainte o mică demonstraţie 435, iar acum voia să profite de 
acest miting. Prin urmare, au avut loc două mitinguri - unul 
i-a reunit pe adepţii războiului vamal lingă coloana lui Nelson, 
în timp ce oamenii din Social Democratic Federation au vorbit 
din partea de nord a pieţei, de pe strada situată cu aproxima
tiv 25 de picioare mai sus, vis-a-vis de National Gallery. 
Kautsky a fost acolo, dar a plecat înainte de a se declanşa 
scandalul şi el mi-a povestit că masa de muncitori propriu
zişi s-a situat la miting de partea adepţilor războiului vamal, 
în vreme ce Hyndman et Co. s-au prezentat în faţa unui pu
blic eterogen, care voia să se amuze şi care era chiar cam ame
ţit. Dacă acest lucru l-a observat K[autsky], care nu a împli
nit nici măcar un an de cînd locuieşte aici, pentru domnii din 
federaţie trebuie să fi fost evident. Cu toate acestea, cînd pă
rea că totul a eşuat, ei au pus în aplicare o veche idee a lui 
Hyndman, şi anume o procesiune a „şomerilor" pe Pall Mall, 
strada pe care se află marile cluburi politice, ale aristocraţiei 
şi marilor cap1talişti, centrele intrigii politice din Anglia. Şo
merii care li s-au alăturat pentru a ţine un nou miting în 
Hyde Park erau în cea mai mare parte dintre cei care în ge
neraJ. nu vor să muncească : negustori ambulanţi, pierde-vară, 
spioni ai poliţiei, pungaşi. Iar atunci cînd aristocraţii care pri
veau de la ferstrele cluburilor au rîs de ei, aceştia au început 
să spargă geamurile şi vitrinele magazinelor, să prade maga
zinele de vinuri, organizînd pe loc societăţi de consum cores
punzătoare, astfel încît Hyndman et Co. au fost nevoiţi să-şi 
înceteze discursunile incitatoare din Hyde Park şi să lanseze 
apeluri la calm. Dar era prea tîrziu. In timpul pmcesiunii, în 
timpul acestui al doiJ.ea mic miting şi după aceea, masele de 
lumpenproletari pe care Hyndman îi lua drept şome1i s-au nă
pustit pe străzile bogate din vecinătate şi au jefuit magazinele 
de bijuterii şi alte magazine, au spart geamurile cu pîinile şi 
pulpele de berbec furate, iar apoi au plecat fără să fi primit 
vreo ripostă. Numai o parte din cei care mai rămăseseră au 
fost împrăştiaţi pe Oxford Street de patru - numai de patru l 
- poliţişti. 
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Poliţia parcă intrase în pămînt, iar absenţa ei a şocat 
într-atît încît noi nu am fost singurii care am bănuit o anu
mită premeditare. Şefilor poliţiei, care par a fi oonservatori. 
nu le-a displăcut acest mic scandal izbucnit în timpul guver
nării liberale. Dar guvernul a instituit imediat o comisie de 
anchetă şi s-ar putea ca unii dintre aceşti domni să-şi piardă 
postul. 

Pe lîngă aceasta, a început un simulacru de urmărire a lui 
Hyndman et Co., care lasă impresia că s-ar dori muşamalizarea 
afacerii, deşi legile britanice prevăd măsuri drastice pentru ca
zurile cînd discursurile instigă la acţiuni practice. Desigur. 
aceşti domni au trăncănit mult despre revoluţia socială, ceea 
ce - în faţa unui asemenea auditoriu şi în absenţa oricărui 
sprijin organizat în mase - a fost o curată tîmpenie ; dar nu 
pot să cred că guvernul este atît de prost încît să vrea să facă 
din ei nişte martiri. Aceşti domni socialişti vor ca prin forţă să 
creeze peste noapte o mişcare �are, aici, ca şi în orice alt loc, 
necesită mulţi ani de pregătire, deşi, odată declanşată şi înso
ţită de influenţa pe care evenimentele istorice o exercită asupra 
maselor, ea se va dezvolta aici mult mai repede decît pe con
tinent. Dar asemenea oameni nu ştiru să aştepte şi de aceea se 
lansează în acţiuni puerile aşa cum eram obişnuiţi să vedem 
numai la anarhişti. 

Spaima filistinilor a durat patru zile şi în cele din urmă 
s-a potolit. Ea a avut meritul de a fi dat la iveală mizeria, pe 
care liberalii pur şi simplu o negau, iar conservatorii căutau 
s-o folosească exclusiv în scopurile lor; acum această mizerie 
este îndeobşte recunoscută şi a devenit clar că, cel puţin pen
tru a salva aparenţele, trebuie să se facă ceva. Dar subscripţia 
deschisă de lordul primar nu ajunsese pînă sîmbătă decît la 
20 OOO lire sterline ceea ce pentru toţi cei lipsiţi de mijloace de 
subzistenţă dacă ajunge pentru două zile ! 1n schimb s-a do
vedit din nou că clasele avute sînt indiferente faţă de nevoile 
maselor pînă în momentul în care sînt cuprinse de teamă şi nu 
sînt încă sigur dacă ele n-ar trebui speriate şi mai tare. 

Acum despre Franţa. Acolo s-a produs săptămîna trecută 
un eveniment epocal : constituirea unui partid muncitoresc în 
Cameră. Nu sînt decît trei oameni, cărora li s-au alăturat şi 
doi radicali 339, dar începuitul a fost făcut, iar separarea s-a 
produs. 

Basly (se pronunţă Bali), miner şi apoi circiumar (deoarece 
a fost concediat) de la Anzin, a anchetat [a faţa locului asasina
rea ticălosului W atrin, administratorul minei de la Decaze-
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ville 436. Întors de acolo, el a raportat mai întîi la un mare 
miting care a avut loc la Paris pe data de 7, ceea ce nu a con
venit deloc deputaţilor radicali ; joi 47), în Cameră, el a in
terpelat ministerul, şi a rostit o cuVîntare strălucită. Toată 
extrema stîngă nu i-a acordat nici un sprijin. De partea lui 
au fost numai ceilalţi doi muncitori, Boyer (din Marsilia, ex
anarhist) şi Camelinat (exproudhonist, emigrant al Comunei), 
în afară de ei au mai aplaudat Clovis Hugues şi Planteau, cei
lalţi radicali extremişti stînd ca loviţi de trăsnet în timpul 
acestei prime şi curajoase luări de poziţie a proletariatului în 
Cameră. 

(Intre noi fie vorba, Basly se află total sub inf!luenţa oame
nilor noştri - Lafargue, Guesde etc. - de ale căror sfaturi 
teoretice el are mare nevo�e şi pe care le urmează cu plăcere). 

Iţi trimit „Cri du Peuple" cu relatarea detaliată a acestei 
şedinţe istorice, pe care te rog să o studiezi. Merită. Confir
marea părerii mele despre importanţa acet\tei rupturi am pri
mi t-o de la Longuet, care tocmai a sosit aici şi, în calitate de 
prieten şi coredactor al lui Clemenceau, s-a exprimat destul 
de ostil Ja adresa comportării neparlamentare a muncitorilor. 

Avem, deci, acum la Paris oamenii n0şt1ii în parlament şi 
mă bucur nu numai pentru francezi, pe care acest lucru îi va 
ajuta să înainteze rapid, dar şi pentru fracţiunea noastră, care 
ar mai putea să înveţe de la francezi cutezanţa în acţiuni ; 
acum avem şi în străinătate exemple cu care le putem face 
reproşuri laşilor şi apaticilor noştri. 

Partea cea mai frumoasă este că aceşti oameni au fost pro
puşi de radicali, care sperau să-i aibă la cheremul lor, iar aoum 
au rămas mofluzi. In privinţa lui Caf\lelinat am av..it şi eu mari 
îndoieli, căci a fost proudhonist, dar în favoarea lui a pledat 
faptul că, emigrant fiind, şi-a căutat imediat un post la Bir
mingham (este unul dintre cei mai buni ştemuitori) şi nici nu 
a vrut să audă de politica făcută de emigranţi. 

Se închide poşta. 

Publicat pentru p rima oară 
în „Arhiv l\Iark>a i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1932 

47) 11 februarie. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Oril?inalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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ILondra], 16 februarie 1886 

Dragul meu Lafargue, 
Te felicit. Şedinţa Camerei franceze din data de 11 repre

zintă un eveniment istoric 48). Gheaţa - atotputernicia parila
mentară a radicalilor 339 - a fost spartă şi nu are nici o im
portanţă dacă cei care au cutezat s-o facă sînt trei sau trei
zeci. Forţa radicalilor se întemeia tocmai pe această superstiţie 
a muncitorilor parizieni, pe această convingere că republica ar 
fi în pericol dacă s-ar merge mai departe decît radicalii, sau 
că s-ar face jocul oportuniştilor dacă s-ar scinda „partidul re
voluţionar". 

Aceasta înseamnă înfringerea definitivă a socialismului 
utopic în Franţa, căci radicalii erau cu toţii „socialişti" în accep
ţia veche a cuvîntului ; ceea ce a mai Sl!pravieţuit din tezele 
lui Louis Blanc şi Proudhon le-a servit drept ornament socia
list; ei reprezintă socialismul utopic francez golit de orice 
utopii şi, prin urmare, redus la fraze goale. Acest vechi socia
lism francez a fost zdrobit la 1 1  februarie de sodalismul in
ternaţional al vremurilor noastre. „Mizeria filozofiei" ! 

Pentru p1iopaganda voastră la Paris şi în general în Franţa 
acesta este un eveniment de cea mai mare importanţă. Efectul 
se va vedea foarte cmind ; radicalii - fie că se separă brusc 
de muncitori, fie că mai temporizează, făcindu-<le concesii mai 
mult sau mai puţin sterile - îşi vor pierde influenţa asupra 
maselor şi odată cu această influenţă vor dispare şi ultimele 
rămăşiţe ale dominaţiei socialismului tradiţional, iar minţile 
vor deveni receptive la ideile noi... 

Z ... 49) nu mi-a lăsat nici o îndoială asupra faptului că Cle
menceau şi toată banda lui, odată implicaţi în intrigile minis
teriale, s-au molipsit de boala parlamentarismului ; ei nu mai 
sînt capabili să înţeleagă ce se întîmplă dincolo de zidurile 
palatelor Bourbon şi Luxembourg, unde, în viziunea lor, s-ar 
fi concentrat acum centrul întregii mişcări, iar Franţa extra-

48) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
411) Este vorba, probabil. de Ch. Longuet. - Nota red. 
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parlamentară nu mai prezintă pentru ei decît o importanţă se
cundară. Asta mi-a dovedit cit valorează aceşti domni. 

Pe scurt, am văzut că cuvintele „fleotere si nequeo supe
ros, Acheronta movebo" 50) nu li se potrivesc. Ei stau cu pos
teriorul pe aceeaşi suprafaţă înclinată pe care au alunecat deja 
Ranc, Gambetta et Co. Ei se tem de Acheronul proletar. 

I-am spus lui Z ... : atîta timp cit radicalii se vor lăsa in
timidaţi - aşa cum s-a petrecut în timpul scrutinelor - de 
strigătul „Republica este în pericol", ei nu vor fi decit nişte 
servitori ai oportuniştilor şi vor scoate pentru aceştia castanele 
din foc. Daţi însă fiecărui muncitor o armă şi 50 de cartuşe 
şi republica nu va mai fi niciodată în pericol ! 

Publicat pentru prima oară 
în : „Le Socialiste", nr. 1 15, 
24 noiembrie 1900 
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Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Eduard Bernstein 43i 

la Zi.irich 

(Londra, 24 februarie B86) 

Dragă Ede, 

Articolele tale despre C.A.S[chramm] 51) au fost foarte 
frumoase şi ne-au amuzat teribil. A primit ce a meritat. 

Noua cotitură din Franţa este demnă de toată atenţia. Vezi 
„Gri du Peuple". Pe data de 7 - mitingul de la Château d'Eau, 
unde Basly se dezice de radicali 339, pe data de 11  - interpe
larea lui Basly în Cameră în legătură cu Decazeville, sprijinită 
de Camelinat şi Boyer, aplaudată de Cl. Hugues şi Planteau -
ruptura cu radicalii, formarea partidului muncitoresc parla
mentar 52) . Admirabilă intrare în scenă. Radicalii sînt foarte 
amărîţi de aceste evenimente în cel mai înalt grad ne?8rla
mentare. Cei trei muncitori trebuie să fie pedepsiţi imediat 

50) - „dacă nu-nduplec pe zeii din cer, răscula-voi tot iadul !" Vir
giliu. Eneida, cartea a VII-a, Editura Univers, Bucureşti, 1980, p. 246. 
- Nota trad. 

51) E. Bernstein. „Ein moralischen Kritiker und seine Kritische 
1\lornl'". - Nota red. 

52) Vezi volumul de faţă, p. 403-404. - Nota red. 
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prin votul de neîncredere al alegătorilor burghezi. Se convoacă 
pentru 21  ale lunii un miting la Château d'Eau, dar se revocă 
în momentul cînd cei trei declară că doresc să participe la 
miting. In locul acestuia la Château d'Eau se convoacă o în
trunire a comercianţilor în vederea organizării unor lucrări 
publice în folosul şomerilor, în realitate însă pentru a le da 
celor trei votul de blam. Dar în loc de aceasta - mare vic
torie a muncitorilor, Basly preşedinte, burghezii dau bir cu 
fugiţii, strălucit discurs al lui Guesde 438. Citeşte „Cri du Peu
ple" din 23.  Partidul muncitoresc parlamentar francez repre
zintă un mare eveniment istoric şi o mare fericire pentru Ger
mania. Asta o să-i dinamizeze pe unii oameni de la Berlin. 
Şi totul s-a petrecut absolut în spir.iJtul internaţionalismului, 
instigările şovine au eşuat total. 

Publicat pentru prima oară 
in "Arhiv Mark<>a i Enghelsa", 
voi. I, 1924 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la Ziirich 

Londra, 25 februarie 1886 

Mult stimată doamnă Wischneiwetzky, 
Astăzi v-am expediat recomandat restul manuscrisului, 

împreună cu introducerea sau anexa 53) mea - în funcţie de 
locul unde veţi găsi de cuviinţă s-o plasaţi. Cred că e mai bine 
ca titilul să fie tradus simpilu: „The Condition of the Working 
Class in England in 1844" etc. 

Mă bucură că au fost înlăturate cu suoces toate piedicile 
care stăteau în calea publicării. Regret însă că Miss Foster a 
apelait la Comitetul Executiv al Partidului Muncitoresc So
cialist din New York, aşa cum rezultă din relatarea despre şe
dinţa acestuia, apărută în ,,Sozialist", New York, 13 februa-

53) F. Engels. "Anexă la ediţia americană a «Situaţiei clasei mun
citoare din Anglia»". - Nota red. 
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rie 439. Nici Marx, mc1 eu n-am întreprins niciodată mm1c ce 
ar fi putut fi interpretat ca un demers pe lingă vreo organi
zaţie muncitorească, ca un serviciu personal făcut nouă, iar 
acest lucru a fost necesar nu numai pentru păstrarea indepen
denţei noastr.e, ci şi din cauza permanentelor calomnii ale bur
gheziei la adresa „demagogilor care storc de la muncitori bă
nuţii cîştigaţi cu sudoarea frunţii pentru a-i cheltui în sco
puri personale". De aceea, mă văd nevoit să aducă la cunoştinţă 
Comitetului Executiv că acest demers a fost făcut absolut fără 
ştirea şi fără permisiunea mea. Miss F{oster] a acţionat, de
sigur, aşa cum a crezut că e mai bine, iar acest pas al ei a 
fosit, în sine, pe deplin justificat ; dar dacă aş fi putut să-l 
prevăd, aş fi fost nevoit să fac tot ce-mi stă în putinţă pentru 
a-l împiedica. 

Redactarea traducerii dvs. a întîrziat cu trei săptămîni 
redactarea traducerii engleze a „Capitalului" 54) şi asta tocmai 
în cel mai critic moment al anului. Astă seară mă voi apuca 
de ea, iar acest lucru îmi va lua, probabil, mai multe luni. 
După aceea va trebui să trec la al 3-lea volum german, astfel 
încît, după cum vedeţi, un timp îmi va fi imposibil să mă ocup 
de redactarea altor traduceri, poate cel mult sporadic şi dacă 
nu sînt prea voluminoase. In momerutul de faţă am aici o tra
ducere în italiană a lucrării lui Marx „Muncă salariată şi ca
pital", dar ea va trebui să aştepte cel puţin alte cîteva săp� 
tămîni. Dar dacă vreţi să traduceţi această broşură în engleza 
(a fost reeditată de curînd la Zuri.eh) şi nu mă veţi zori prPa 
tare, am să redactez cu plăcere traducerea dvs„ iar o lucrare 
de popularizare mai bună ca aceasta nu puteţi găsi. A veling 
intenţionează să traducă lucrarea mea „Dezvoltarea" 55); întru
cît unele pasaje sînt cam dificile, eu nu pot încredinţa tradu
cerea decît unei persoane care locuieşte aici, în apropiere, şi 
căreia îi pot da explicaţii verbale. In ce priveşte „Anti-Diih
ring" al meu, nu cred că publicul de limbă engleză va gusta 
această polemică şi ostilitatea faţă de religie care străbate în
treaga oarte. Putem, totuşi, să discutăm despre asta mai tîr
ziu, dacă aveţi o altă părere. Acum însă trebuie să mă ocup în 
primul rind de manuscrisele lăsate de Marx. 

Limbajul semihegelian al multor pasaje din vechea mea 
carte este nu numai intraduotibil, dar şi-a pierdut chiar şi în 

64) Volumul I. - Nota red. 
65) F. Engels. „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". -

Nota red. 
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germană cea mai mare parte a semnificaţiei. De aceea, l-am 
modernizat în măsura în care a fost posibil. 

PulJJicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
„Briefe und Auszuge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906. 

238 

Cu sinceritate al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Londra, 25 februarie 1886 

Dragă Liebknecht, 
Perutru difuzarea diocursului tău despre Rusia «o aici nu 

se poate face nimic, deoarece, după cum ştiţ, la marile ziare 
noi nu avem acces, iar revista lunară „Commonweal", este prea 
mică pentru asemenea materiale. De asta trebuie să vă ocupaţi 
Voi acolo, intrînd în legătură cu corespondentul lui „Standard", 
a şa cum, de exemplu, la  Paris, Longuet a intrat în legătură 
cu mama Crawford, corespondenta lui „Daily News" . Ziarele 
englezeşti ştiu că Reichsitagul n-are nici un cuvînt de spus şi 
de aceea nu�l menţionează aproape niciodată, cel mult doclr 
în scurte telegrame. Dacă tu n-ai fi insistat atît de mult :isu
pra punctului de vedere al lui Faerber privind pi erderile capi
talişti lor germani 56), ci te-ai fi oprit la actualele C'omplicaţii 
din Orient 352 şi ai fi aruncat vina pentru declanşarea lor 
asupra lui Bismarck - omul care cu ajutorul banilor ii arr 
total la mînă pe ruşi - cuvintele tale cu greu ar fi putut fi 
trecute sub tăcere. Dar ceea ce spui tu despre devalorizarea 
hîrtiilor ruseşti ştiu şi oamenii de aici. 

58) Vezi volumul de faţă, p. 336-337. � Nota red. 
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în ce-i priveşte pe drăguţii de literaţi germani, care ră
tăcesc undeva pe teritoriul neutru dintre noi şi socialiştii de 
catedră 19 şi socialiştii de stat şi care vor să beneficieze de 
toate avantajele ce pot fi smulse de la partidul nostru, da!" 
care ştiu să se ferească de toate dezavantajele relaţiilor cu 
noi, recent am avut din nou o dovadă a laşităţii lor. Un oare
care imper;tinent Max Quarck - noma.'1 est omen 57) - mi-a 
scris că Deville i-a acordat la Pads dreptul exclusiv de a-i 
traduce rezumatul „Capitalului", rugindu-mă să-l recomand 
lui Meissner şi să-i scriu o prefaţă 58). Asta era o minciună, 
aşa cum mi s-a comunicat de la Paris �i cum Quarck însuşi i-a 
scris în aceeaşi zi lui Kautsky. Şi iată că acum această lichea 
neruşinată vine şi-mi pretinde mie să-mi cer scuze pentru că 
el m-a minţit ! Să mai îndrăznească vreodată ticălosul să vină 
la mine ! 

începeţi să aveţi concurenţă în Franţa. Trei muncitori 
- Basly, Boyer, Camelinat, cărora li s-a alăturat Clovis Hu
gues - s-au constituit în opoziţie faţă de radicali 339 în frac
ţiune munciitorească socialistă a Camerei 59), iar atunci cînd 
radicalii au încercat, duminica trecută, Ia un miting, să smulgă 
de la alegători un vot de neîncredere în muncitori, aceştia 
din mmă le-au dat o lovitură nimicitoare, atît de nimicitoare 
încît la mitingul convocat chiar de ei radicalii n-au îndrăznit 
nici să deschidă gura 438. Aceşti trei muncitori francezi vor pro
duce în Europa un efect mai mare dedt cei 25 ai voştri, de
oarece ei se află într-o Cameră, care nu este un club de dis
cuţii, ca Reichstagul, şi deoarece ei s-au debarasat de coada 
smerit-mic-burgheză pe care voi o tîrîţi după voi ca pe un 
bolovan. Clemenceau se află acum în faţa ultimei opţiuni, dar 
este aproape sigur că el va trece ferm de partea burgheziei 
şi atunci, deşi va fi ministru, va fi un om sfîrşit. 

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

Al tău, 
F. E. 

Originalul în l imba germană 
Tradus din limba germană 

57 numele spune totul (joc de cuvinte : „Quarck" - nume de 
famil ie şi „Quark" - canalie). - Nota red. 

58) Vezi volumul de faţă, p. 379-380. - Nota red. 
50) Vezi volumul de faţă, p.  403-404. - Nota red. 
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239 

Engels către Hermann Schh.iter 

la Hottingen-Zlirich 

Vă rog să aveţi amabilitatea de a expedia în banderolă 
pe numele Williams and Norgate, 14, Henrietta Street, Covent 
Garden, London, un exemplar din „Dezvoltarea socialismu
lui etc.", împreună cu faotura (inclusiv costul expedierii). Ei 
mi s-au adresat mie (sînt librarii mei şi pe deasupra şi editori, 
casă mare), iar eu le-am scris că toate lucrările mele pot fi 
găsite întotdeauna în librălia editulii. 

Doamna Wischnew[ etzky) v-a juoot o festă grozavă cu 
manuscrisul ei 60). Deoarece ea susţinea că totul depinde de 
asta, a trebuit să mă apuc imediat de manuscrisul ei, iar acum, 
sub ameninţarea concurenţei care a apărut (vezi „To-Day") 422, 
trebuie să pregătesc traducerea în engleză a „Capitalului". Ca 
să nu se ducă totul de rîpă trebuie să se lucreze repede şi să 
se amîne toate celelalte lucrări, inclusiv „Războiul ţărănesc" 153. 
Traducerea în concurenţă este, în general, odioasă, dar este cu 
.atît mai rău dacă concurenţa nu este înlăturată imediat. 

!Londra] 3/3/86 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1932, ed. rusă 
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Calde salutări al dv., 

F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Florence Kelley-Wischnewc:tzky 

la Zurich 

Londra, 12 martie !Bou 

Dragă doamnă Wischnewetzky, 
S�nt cuf

_
undat în n;unca la traducerea engleză a „Capi

talulru" 61) ş1 nu pot sa scriu decît cîteva rînduri în grabă. 

•0) Traducerea în limba engleză a lucrării lui Engels "Situaţia 
<:lasei muncitoare în Anglia". - Nota red. 11) Volumul I. - Nota red. 
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Nu este necesar să-mi relataţi amănunţit împrejurările pen
tru a mă convinge că nu aveţi nici o vină în ceea ce s-a pe

trecut în America cu traducerea dvs. 62). Dar ce s-a întîmplat 
e bun întîmplat şi nu se poate schimba nimic, chiar dacă 
amîndoi sîntem convinşi că a fost o greşeală 63). 

Vă mulţumesc că mi-aţi atras atenţia asupra unui pasaj 
din anexă 441, care într-adevăr nu este de loc clar. Trecerea 
treptată de la evreul polonez la hamburghez şi apoi de la 
hamburghez la negustorul din Manchester nu este prezentată 
de mine suficient de clar. De aceea, m-am străduit să modific 
pasajul respectiv de asemenea manieră încît să ţin seamă atît 
de obiecţiile dvs., cît şi de exigenţele mele şi sper că am 
reuşit. 

Nu pot încheia fără a vă exprima ce� mai sinceră i�u
noştinţă pentru imensa muncă pe care aţi depus-o reînviind 
în limba engleză una din lucrările mele care fusese aproape 
uitată în originalul german. 

Vă asigur, dragă doamnă Wischnewetzky, că vă stau în
totdeauna la dispoziţie, în măsura în care timpul şi forţele mi-o 
permit. 

.Atl dv. foarte devotat, 
F. Engels 

Dedicaţia adresată muncitorilor englezi trebuia s-o lăsaţi 
la o parte. Astăzi ea nu mai are sens. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată în : 
„Briefe und Auszlige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 

u.A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

r.) Traducerea engleză a lucră1:1ii lui Engels „Situaţia clasei mun
citoare din Anglia". - Nota red. 

63) Vezi volumul de faţă, p. 407-409. - Nota red. 
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241 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

Dragă cetăţene, 
{Londra, 12 martie 1886] 

Vă rog să mă scuzaţi că am întîrziat cu răspunsul. 
Am primit amabila dvs. scrisoare din 8 februarie şi ma

nuscrisul 64), de care mă voi ocupa deîndată ce va fi posibil. ln 
momentul de faţă însă trebuie să redactez în primul rînd tra
ducerea engleză a „Capitalului", volumul I, care nu suferă 
amînare şi care trebuie tipărit cît mai urgent, iar asta nu-i 
un lucru uşor. Dacă îmi va rămîne un minut liber, îl voi 
consacra lucrării dvs. 

Am primit şi cele şase exemplare din „Originea etc." 63) 
pentru care vă mulţumesc. 

îmi pare rău că greşeala mea cu „Paolo" v-a pricinuit 
dificultăţi 442. N-o să se mai repete. 

Trebuie să-mi procur almanahul, pentru a putea reconsti
tui partea lipită 4�3. Sper să-l găsesc aici, la Londra, la vreunul 
dintie prieteni. Dar din cauza asta întîrzierea va fi mai mare. 

Regret că nu pot să fac acest lucru mai bine şi mai re
pede, dar traducerea în engleză a „Capitalului" trebuie să aibă 
prioritate, cu atit mai mult cu cît sînt angajat faţă de editor 
cu un anumit termen. 

Cu înaltă consideraţiune vă salută, 
F. Engels 

Sper ca în cursul lunii aprilie să-mi fac timp pentru 
„Muncă salariată şi capital". 

Publicat pentru prima oară 
în : „La corrispondenza di 
Marx e Engels con italiani .  
1848-1895". Milano, 1964 

Originalul în limba italiană 
Tradus din limba germană 

6') Traducerea în limba italiană a lucrării lui Marx „Muncă sala
riată şi capital". - Nota red. 

85) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta. 
tului". - Nota red. 
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242 

Engels către Hermann Schllitcr 

la Hottingen-Zurich 

Londra, 12 martie 66) 1886 

Dragă domnule Schlliter, 
Pentru a vă răspunde repede, voi fi scurt : 
l. Omul cu banii n-a fost încă aici. 
2. Articolele lui Lexis 67) sînt aici. Mulţumesc pentru 

indicaţie. 
3. „Originea". Povestea cu „ediţia a II-a" trebuie să ne 

dea de gîndit, dar dacă avem în vedere că cele două pieţe 
sint total diferite şi că, din această cauză, „prima ediţie" nu 
ar constitui un obstacol pentru „a doua", probabil că prejudi
ciile nu vor fi prea mari 444. Desigur că aş fi preferat ca Dietz 
să se fi sfătuit în prealabil cu noi. El a mai acţionat arbitrar 
şi în alte ocazii. In situaţia de faţă nu era cazul să procedeze 
astfel, de pildă ar fi putut să-mi comunice prin Kautsky. Dar 
îi place să pună oamenii în faţa faptului împlinit. Am să i-o 
spun. 

4 .  Rapoartele Internaţionalei 445. Pe atunci locuiam la 
Manchester şi nu-mi amintesc prea bine detaJiile. In orice caz, 
Consiliul General a prezentat rapoarte la toate congresele, dar 
hîrtiile şi broşurile lui Marx sînt aşa cum le-am adus aici şi 
ca să le pun în ordine mi-ar trebui o lună şi jumătate. L-am 
rugat însă pe K[autsky] să-i ceară info1maţii lui Lessner; 
m-ar mira foarte mult ca aceasta să nu fi strîns toate ma
terialele. 

5. Discursul lui Stephens 446• Desigur că-i aparţine lui 
Weerth. 

In ce priveşte introducerea, am să citesc cu plăcere ma
nuscrisu� dvs. Dar şi aici surseile sînt greu de găsit, iar bur
ghezii au spus o mulţime de minciuni răuvoitoare. Anul trecut, 
Harney a răscolit tot Yorkshire-ul, Lancashire-ul si toată Lon
dra ca să-şi procure un exemplar din „Northern 

'
star" redac

tat de el, care fusese scos într-un tiraj de 100 OOO de exem
plare. Dispariţia este blestemul întregii literaturi proletare, care 
este exclusă din literatura oficiaJă. Astfel, lucră1ile lui Owen 

66) Engels a scris din greşeală „mai". - Nota red. 
67) W. Lexis. „Die Marx'sche Kapitaltheorie". - Nota red. 
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nu pot fi găsite nicăieri, iar British Museum ar da bani grei 
ca să le procure pe toate. Prin urmare, va fi dificil să se facă 
-0 prezentare reală a evenimentelor. Domnii Brentano şi com
pania nu ştiu nimic . Charta a fost elaborată în 1835, nu în 
1838, şi, dacă nu greşesc, a participat şi O'Connell. Ceea ce 
afirmă Brentano despre petiţie e o prostie, după 10 aprilie 
burghezii din ambele partide au făcut cauză comună 447, iar 
în această privinţă se colportează mereu minciuni, deoarece 
nu pot fi infirmate nici în parlament, nici în presă. Chiar dacă 
un comitet al Camerei. comunelor ar examina petiţia (ceea ce 
eu nu cred că se va întîmpla) el ar fi absolut incapabil să 
deosebească semnăturile autentice de cele falsificate. Dar în 
primăvara anului 1848 nimeni nu s-ar fi apucat de asemenea 
fileacuri, căci erau altele de făcut. 1n plus, pe atunci noi nu 
eram în Anglia. 

Publicat pentru prima oară în : 
.,,K. Marx 5i F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed rusă 
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Calde salutări de la al dv„ 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 15-16 martie 

Draga mea Laura, 
Te plîngi de vreme, tu, care trăieşti la Paris ! Ce să mai 

zicem noi aici - de zece zile nici un grad peste zero, un vînt 
tăios dinspre Est şi nu ştiu care-i mai rău - cel din Nord-· 
Est sau cel din Sud-Est, iar astă seară pe străzi şi pe acoperi
şuri s-a aşternut un strat proaspăt de zăpadă. Nim a răcit din 
nou, dar acum e mai bine ; am fost răcit şi eu, Pumps şi 
Percy la fel ; din fericire copiii sînt sănătoşi. Dar trebuie să 
se termine odată şi cu asta, aş dori numai să fie cît mai 
repede. 
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În sfîrşit, traducerea engleză a „Capitalului" 68) începe 
acum să se contureze. Am aici tot manuscrisul şi am început 
redactarea. Cu excepţia capitolului I, la care mai e mult de 
lucru, primele 200 de pagini - calculate după originalul ger
man - sînt gata de tipar. Săptămîna trecută l-am văzut pe 
K. P. P[aul], i-am respins propunerile făcute acum doi ani şi 
am făcut altele. In principiu, le-a acceptat. Dar cînd ai de-a 
face cu un om ca K. P[aul], considerat pretutindeni a nu fi 
o persoană pe care să te poţi bizui cît de cît, asta e foarte 
puţin şi cred că va trebui să mă mai lupt cu el. Dar asta n..are 
importanţă, deoarece situaţia noastră pe piaţă s-a îmbunătă
ţit considerabil şi mai avem la dispoziţie cel puţin o firmă 
bună care ar primi bucuros manusc1isul în condiţii foarte 
avantajoase. Deîndată ce treaba va fi aranjată, ie voi anunţa. 

Caritea va fi publicfită la sfîrşitul lui septembrie spre :.i 
se evita sezonul mort, aşa că am timp suficient pentru o re
vizuire temeinică. Practic sînt redactate 300 pagini după ori
ginal, dar celelalte 500 nu sînt lucrate încă şi acolo sînt cîteva 
capitole foarte greil.e. N..are nici un rost să mă grăbesc. 

Broadhouse-Hyndman continuă să traducă în „To-Day" 
după „originalul german" 422. In numărul şase al revistei a 
terminat capitolul I. Numai că „originalul german" este acum 
traducerea franceză, iar el vrea să demonstreze cu orice preţ 
că se poate juca cu franceza aşa cum se joacă cu germana. 
Deocamdată, asta prezintă aiît de puţină importanţă încît 
K. P[aul] nici măcar n..a menţionat-o. Dar are şi o parte bună, 
şi anume că în felul acesta i-am putut determina pe Moore 
şi pe Edward să-şi termine traducerea. N....ai idee cît e de 
greu să-ţi procuri aceste numere din „To-Day". Deşi le-am 
plătit anticipat, aproape în fiecare lună rtrebuie să-i bat la cap 
ca să-mi dea exemplarul ce mi se cuvine ; pe deasupra, revista 
apare în cele mai diverse zile ale lunii următoare .  Anul tre
cut, Tussy s-a dus şi a plătit pentru tine, ca să ţi se trimită 
cu regularitate cîte un exemplar ; dar, din cîte am auzit, nu 
ţi s-a trimis niciodată ! Dealtfel în revistă nu găseşti nimic 
decît socialism creştin ! 

Ai văzut, probabil, în „Justice" - cel puţin asta o pri
meşti, în schimbul lui „Socialiste" - că Hyndman îşi menţine 
alianţa cu Brousse şi chiar ignoră noul partid proletar din 
Cameră 448• 

OS) Volumul I. - Nota red. 
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Pentru mine, apariţia unui partid muncitoresc la Palatul 
Bourbon este marele eveniment al anului. Gheaţa cu care 
radicalii 339 reuşiseră să paralizeze masele muncitoreşti din 
Franţa a fost spartă. Acum, aceşti radicali se văd nevoiţi sau 
să-şi dea arama pe faţă, sau să-l recunoască drept conducă
tor pe Basly. Acest din urmă lucru nu-l vor face curînd si 
nici cu dragă inimă. Dar indiferent ce vor face, ei se vor în:
depărta inevitabil de mase, care se vor apropia de noi şi încă 
foarte repede. Evenimentele se precipită, afacerea Decaze
ville 436 a picat cum nu se poate mai bine. O lovitură după 
alta. Şi este foarte bine că aşa ceva nu s-a petrecut la Paris, 
ci în unul din cele mai obscure, mai reacţionare şi mai cleri
cale colţuri de provincie. Sînt foarte curios să ştiu cum s-a 
încheiat povestea astăzi în Cameră 69). Dar indiferent ce s-ar 
întîmpla, lucrurile trebuie să evolueze în favoarea noastră. 

Reapariţia Franţei „ca mare putere" pe scena mişcării 
proletare va avea un efect colosal pretutindeni, îndeosebi în 
Germania şi America; în Germania am făcut tot ce am putut 
pentru ca ai noştri să înţeleagă imporfanţa acestui eveniment 
şi i-am trimis lui Bebel discursul lui Basly 70) ; va urma 
discursul lui Camelinat deîndată ce mi-l va înapoia Kautsky. 
Ce furios trebuie să fie Longuet că vechiul său prieten şi 
- cum credea el - protejat, Camelinat, i-a întors spatele � 

In acelaşi timp, prietenii noştri de la Paris au făcut tot 
ce au putut ca să netezească drumul pentru un astfel de eve
niment, aşa că atunci cînd el s-a produs, terenul eria pre
gătit. Felul în care au procedat ei după alegeri a fost absolut 
corect : au încercat să unească toate elementele revoluţionare 
�roletare, au manifestat răbdare faţă de posibilişti, şi-au li
mitat atacurile la aspectele şi faptele care demonstrau că sin
gura raţiune de a fi a [ui Brousse şi compania este de a 
împiedeca unificarea - exact ceea ce trebuia. Iar acum, ei 
culeg roadele : Brousse a fost pus în situaţia de a-i critica pe 
Basly şi pe ceilalţi şi de a rupe astfel ulti.mele fire care-l mai 
legau de mişcarea de masă. Să ştii să aştepţi - în fine, prie
tenii noştri au învăţat asta, şi le va fi de :folos pe viitor. Paul, 
dacă va voi, va ajunge la Palatul Bourbon înaintea lui Lon
guet. 

Un cetăţean care se numeşte Hennann mi-a solicitat o 
scrisoare de salut -· bănuiesc că pentru mitingul vostru de pe 

„) Vezi volumul de faţă, p.  420-421. -1 Nota red. 
71) Vezi volumul de faţă, p. 403-404. - Nota red. 
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data de 18  449. Iţi trimit această scrisoare ţie 1 .  pentru a fi 
sigur că ajunge pe mîini bune şi 2. pentru ca tu şi Paul s-o 
puteţi vedea şi să-mi corectaţi franceza greoaie. 

Iar acum, noapte bună, e ora una şi eu mai trebuie să 
mă uit pe cîteva ziare, ca să nu-mi mai pierd timpul mîine 
cu asta. 

Salutări lui Paul. 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

16 martie. Tocmai am văzut ordinea de zi adoptată de Cameră. 
Ea arată complet altfel decît toate celelalte ordini de zi adop
tate în circumstanţe similare. Este o victorie categorică pen
tru noi �1 chiar F'reycinet cîntă acum pe alt ton. Situatia 
devine gravă pentru domnii radicali. 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
"Corespondance", t. I., Paris, 1956 
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Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către August Bebel 

la Plauen, lîngă Dresden 

Londra, 18 martie 1886 

Dragă Bebel, 
Sînt cufundat pînă peste cap în redactarea traducerii en

gleze a volumului I al „Capitalului", care o să apară în sfîr
şit, dar întrucît istoria cu fondul lui Liebk[necht] 450 este ur
gentă, trebuie totuşi să-mi rup o oră pentru a-ţi răspunde re
pede la scrisoare. Prin urmare, depun corutribuţia mea - un 
cec de 10 lire sterline - la Union Bank of London. 

Mulţumesc pentru dezbaterile în legătură cu legea împo
triva socialiştilor şi cu monopolul statului asupra băuturilor 
spirtoase 451, precum şi pentru „B[iirge]r-Zeitung". 

Este, totuşi, uimitor cum s-au reflectat părerile domnilor 
din majoritatea fracţiunii în dezbaterile pe marginea legii îm
potriva socialiştilor. Ei ar dori, dar nu le merge, şi astfel sînt 
nevoiţi, oricît de greu le-ar fi, să se pronunţe relativ corect, 
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iar în ansamblu dezbaterile au produs o impresie cît se poate 
de bună, în special prin faptul că Singer a fost nevoit, din 
cauza cazului Ihring, să acţioneze dur. In general, aceşti qa
meni, bunăoară Frohme, vorbesc întotdeauna bine, în special 
cînd trebuie să se apere pe ei sau să-şi apere alegătorii îm
potriva poliţiei ; atunci filistinul rămîne frumuşel la locul lui. 
Fiindcă una din cele mai urîte însuşiri ale lor este tocmai fi
listinismul, dorinţa de a convinge adversarul în loc de a-l 
combate, sub pretextul că „cauza noastră este atît de nobilă 
şi de justă" încît o rice mic-burghez ni se va alătura neapărat 
deîndată ce o va înţelege corect. Acest apel la sentimentalis
mul filistin, care nu vede şi nu vrea să vadă interesele ce 
inoonştient pun în mişcare acest sentimentalism este tocmai 
una din principalele caracteristici ale filistinismului german ; 
în Anglia sau în Franţa aşa ceva ar fi de neconceput, atît în 
parlament, cît şi în literatură. 

De mult timp n-am mai întîlnit ceva atît de insuportabil 
de plictisitor ca dezbaterile în problema legii asupra băuturi
lor spirtoase, chiar şi glumele proaste ale lui Bamberger au fost 
din cale afară de proaste, mai proaste ca de obicei. De aceea, 
n--are prea mare importanţă că şi Schumacher a vorbit anost. 
Urechile adeptului „etatizării" sînt evident prea lungi. Richter 
a voribit cel mai bine prezentînd datele statistice. 

Discursul lui Liebk[necht] 452 nu-mi permit să-l judec după 
relatarea din „B[ilrge]r-Zeitung". Aici totul depinde de nuanţă, 
de modul în care este formulat un lucru sau altul, iar într-o 
scurtă relatare toate astea se pierd. 

Nu cunosc relatarea lui Kautsky despre care vorbeşti. In 
ce-l priveşte pe Hyndman, discursurile lui din Trafalgar 
Square şi Hyde Park de la 8 februarie au adus infinit mai 
multe ponoase decît foloase 430. Isteria revoluţionară, care în 
Franţa se mai produce uneori, fără a dăuna, fiind o trăncă
neală perimată, în Anglia, unde masele sînt complet nepregă
tite, ea este o adevărată tîmpenie şi înspăimîntă proletaria
tul, încurajînd numai elementele lumpenproletare şi nu poate 
fi interpretată altfel decît pur şi simplu ca o chemare la jaf, 
lucru care s-a produs şi care ne-a discreditat pentru mult timp 
în ochii muncitorilor. In ce priveşte afirmaţiile că pe această 
ca.le s-ar fi atras atenţia opiniei publice, asupra socialismului, 
voi acolo n--aveţi idee în ce măsură libertatea de secole a 
presei şi a întrunirilor şi reclama legată de ea au tocit total 
receptivitatea publicului la asemenea mijloace. E drept că 
prima spaimă a burghezului a fost foarte amuzantă şi s-a sol-
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dat cu o subscripţie de vreo 40 OOO lire sterline pentru şo
meri - în total s-au strîns aproximativ 70 OOO lire sterline, 
dar t:oţi aceşti bani au fost deja cheltuiţi şi nimeni nu ma1 
dă nimic, iar nevoia e la fel de mare ca şi înainte. Rezultatul 
e5te unul singur, şi anume că burghezii identifică socialismul 
cu jaful, iar dacă acest lucru nu complică prea mult situaţia, 
în orice caz pentru noi nu este un cîştig. Dacă itu crezi că 
H[yndman] a dat dovadă de mare curaj, te înşeli. H[yndman] 
este - după cum mi-au spus Morris şi alţii - un laş şi 
tocmai aşa s-a comportOJ.t în momentele decisive. Asta nu în
seamnă că, dacă se află într-o situaţie perkuloasă, nu-şi aco
peră laşitatea cu propriile-i strigăte şi nu-şi proclamă în 
auzul întregii 1lumi inepţiile. Dar asta îl face deosebit de pe
riculos pentru propriii săi oameni - ei nu ştiu, şi nici măcar 
el nu ştie vreodată dinainte cum va acţiona el. Din fericire, 
toată ist.oria asta e aici pe jumătate uiitartă. 

Sînt întru totul de acord cu tine că s-a terminat cu pe
rioadele de prosperiitate de peste şase lunri. Unica perspectivă 
a unei înviorări a conjuncturii - cel puţin pentru metalurgie 
direct şi pentru alte ramuri indirect - o mai oferă posibila 
deschidere a Chinei pentru construcţia unei căi ferate şi, 
astfel, distrugerea ultimei civilizaţii închise în ea însăşi, în
temeiată pe îmbinarea agriculturii cu meseriile. Dar şi şase 
luni sînt suficiente pentru a epuiza această perspectivă, iar 
apoi vom avea poate din nou o criză arată. Pe lîngă desfiinţa
rea monopolului britanic pe piaţa mondială, la perturbarea 
ciclurilor industriale de zece ani au contribuit noile mijloace 
de comunicaţii : telegraful electric, căile ferate, Canalul Suez 
şi eliminarea corăbiilor cu pînze de către vapoarele cu abur. 
Dacă acum şi China se va deschide pentru străinătate, nu 
numai că se va închide ultima supapă de siguranţă a superpro
ducţiei, dar din China va începe o emigrare atît de mare încît 
va provoca o revoluţie în condiţiile de producţie din întreaga 
Americă, Australie, Indie şi va afecta poate şi Europa - dacă 
aici situaţia actuală va mai dura pînă atunci. 

Nebunia lui Bismarck ia, într-adevăr, forme grave. Dar 
toate acţiunile lui au un lait motiv : mai mulţi bani ! Cele 
mai demente elucubraţii ale lui duc întotdeauna fără greş la 
solicitarea de credite, iar domnii naţional-liberali 17s par să 
fie cuprinşi realmente de frenezie în a-i oferi tot mai mulţi 
bani. 

In Franţa - o nouă victorie. Interpelarea lui Camelinat 
în legătură cu Decazeville 453 a declanşat dezbateri care au 
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durat trei zile, sîmbătă 71) au fost respinse şapte propuneri 
motivate de a se trece la ordinea de zi propriu-zisă, pînă cînd, 
în sfirşit, domnii radicali 339 şi guvernul au căzut de acord 
asupra unei rezoluţii fără preCf><lent în istoria parlamentară 
franceză şi care a fost adoptată luni. Convinsă că guvemul 
va propune să se introducă în legislaţia cu privire la indus
tria minieră toate îmbunătăţirile necesare şi că, în ceea ce pri
veşte greva de la Decazeville, se va călăuzi după drepturile 
statului şi interesele muncii, Camera trece la problemele cu
rente. 

Drepturile muncii - asta e fără precedent. Pe deasupra, 
întreaga rezoluţie este îndreptată împotriva unei companii 
care trăieşte dintr-o concesie de stat şi care constată acum că 
această concesie se întoarce împotriva ei. Desigur, toate aces
tea nu există decît pe hîrtie, dar ca prim pas este suficient. 
întreaga situaţie politică din Franţa s-a schimbat radical ca 
urmare a acţiunii celor trei muncitori. Radicalii, care se mai 
autointitulează şi socialişti şi care sînt, în realitate, reprPzen
tanţi ai sooialismului naţional-francez, ce a mai rămas din 
adepţii lui Proudhon şi Louis Blanc, dar care în calitate de 
candidaţi la portofoliile ministeriale trebuie să-şi asigure un 
sprijin şi în burghezia republicană, sînt acum nevoiţi să-şi 
dea arama pe faţă. Atitudinea lor rece, de la început aproape 
ostilă faţă de deputaţii muncitori, a avut drept efect faptul că 
în m.asel� muncitoreşti s-a spart gheaţa ; acestea îi văd acum 
dintr-o dată pe adevăraţii muncitori-socialişti alături de ra
dicalii ,,instruiţi" 72) şi îi salută cu entuziasm. Sau radicalii, 
inclULSiv Clemenceau, trebuie să renunţe deocamdată la pro
iecteie lor ministeriale şi să rămînă la remorca lui Basly şi 
Camelinat, sau realegerea lor va fi foarte problematică. Pro
blema capitalului şi muncii a apărut bmsc la ordinea zilei, 
deşi încă într-o formă rudimentară {nivelul salariului, drep
tul la grevă, eventual exploatarea pe baze cooperatiste a mi
nelor), dar ea există şi nu se mai poate face abstracţie de ea. 
Iar întrucît în Franţa muncitorii au o pregătire excelentă, da
torită istoriei lor şi datorită mi.nun-.telor acţiuni ale oame
nilor noştri din ultimii doi ani, a fost suficient un eveniment 
ca greva de fa Decazeville şi prostia radicalilor de a include 
pe listele lor electorale trei muncitori ca să se producă explo
zia. Acum în Franţa lucrurile vor merge mai repede ; cît de 

71) 13 martie. - Nota red. 
11) In original ln dialect berlinez - „jebildeten". - Nota red. 
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tare s-au speriat radicalii poţi să-ţi dai seama din hotărîrile 
municipalităţilor din Paris, Lyon etc. de a aproba bani pen
tru greviştii de la Decazeville. Şi ăsta e un fapt fără precedent. 

Dacă stai aşa de rău cu vocea, nu te duce în America 413. 
Acolo coardele vocale sînt supuse unor solicitări ce depăşesc 
cu mult reprezentările noastre. În schimb, ne bucurăm de pe 
acum că te vom vedea în 1oamnă aici. 

Poşta se închide. E prea tîrziu ca să mai trimit scrisoa
red recomandat. Te rog să-mi confirmi printr-o carte poştală 
primirea cecului. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa�, 
vol. I.  (VI), 1932 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 20 martie 1886 

Dragul meu Lafargue, 
Iţi trimit alăturat un cec de 12 lire sterline. Ieri am fost 

deranjat din nou, aşa se întîmplă cînd ai ceva urgent de re
zolvat. 

Votul de luni 73) din Cameră este o mare victorie 74). Pen
tru prima dată o cameră franceză se situează de partea mun
cii, împotriva capitalului şi asta chiar în pofida propriei ei 
voinţe! Dar Basly şi compania au fost bine secondaţi de dom
nii monarhişti, care după victoria lor relativă în alegeri 364 au 
ridicat capul şi, după cît se vede, cred că, în calitatea lor de 
capitalişti, acţionari etc. pot să-şi permită orice. A vind de 
ales între o societate ultramonarhistă şi muncitorii revoluţio
nari, a trebuit să se opteze pentru aceştia cei din urmă; cel 
puţin ei sînt republicani şi, în afară de aceasta, mica finanţă 

73) 15 martie. - Nota 1·ed. 
74) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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a oportunismului şi radicalismului 339 nu doreşte restaurarea 
regimului marii finanţe, răsturnat odată cu Mac-Mahon şi cu 
Thiers 368. 

Mă temeam d e  această nouă opoziţie a lui Malon în cu
lise 454. Un partid parlamentar de toate nuanţele posibiliste, 
avînd ca lider secret pe Malon - nimic de zis, frumos vis ! 
Aceeaşi tactică bakunistă care le-a intrat mai bine în sînge 
acestor intriganţi decît frazele pompoase ale anarhismului ! 
Asemenea tentative trebuie contracarate ferm . Dacă reuşiţi 
ca Basly şi Camel[inat] - fie şi numai ei doi - să continue 
aşa cum au început şi să nu se  lase atraşi într-un partid în 
care vor reprezenta o minoritate neputincioasă, j ocul va fi 
cîştigat. Cea mai mică concesie din partea lor i-ar ruina şi ar 
da cîştig de cauză radicalilor. Or, d acă ei vor merge ferm 
înainte, fără a-şi pleca urechea la frazele dulcege ale modera
torilor şi mediatorilor, toată nebunia asta va trece de la sine. 
Aceşti domni nu sînt animaţi de bunăvoinţă, ci de teamă, nu
mai de teamă, care generează bruma de bunăvoinţă pe care 
o au, iar în esenţă asta nu este altceva decît bunăvoinţa de a 
strica ceea ce a început Basly. Dealtfel, crearea unui aseme
nea partid este un lucru imposibil : sau Basly şi Camel[inat] 
vor acţiona ca nişte trădători - ceea ce nu cred - sau vor 
fi nevoiţi să se despartă de aceşti d omni chiar de la discuta
rea primei probleme importante. Prin urmare, este mai bine 
să nu se alieze cu ei. 

Articolul dumitale din „R[evue] Nouv[elle]" 75) mi-a plă
cut foarte mult ; fireşte trebuie „avut în vedere" ceea ce este 
permis să se spună într-o astfel de publicaţie. M-a surprins 
chiar că au admis ambiguităţile dumitale, dar. . .  ea 76) este 
femeie, are un punct sensibil. Dacă redactor şef ar fi fost un 
bărbat, ai fi avut de-a face cu o morală mult mai austeră. 
Odată cu „Journal des Econ[omistes]",  „Revue Philosoph[i
que]" şi Juliette ţi-ai făcut intrarea în înalta literatură ofi
cială 455. Şi deoare<:e dumneata scrii într-o franceză mai fran
ceză decit alţii (căci ea se apropie mai mult de limba seco
lului al XVI-lea şi este mai puţin pariziană), trebuie să ai 
succes. 

Juliette m-a amuzat copios cu înalta ei politică exter
nă 456. E aidoma !ui Blowitz, dar nu într-o formă atît de 
grotescă. 

71i) P. Lafargue. „Le Matriarcat. Etude sur les oritines de la fa
mille. _., Nota red. 

7•) .Juliette Adam. - Nota red. 
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Din fericire, momentan Socialiste League 279 doarme. Bra
vii noştri Bax şi Morris, care ard de nerăbdare să facă ceva 
(de-ar şti măcar ce ! )  sînt reţinuţi numai de faptul că nu se 
poate face absolut nimic. De altfel, ei sînt legaţi de anarhişti 
mai mult decît ar fi de dorit. Sărbătoarea lor de la 1 8  ale 
lunii a fost organizată împreună cu aceştia din urmă, şi, din 
cîte am auzit, Kropotkin a spus acolo prostii 457• Toate aces
tea smt trecătoare, fie şi pentru faptul că în momentul de 
faţă aici nu se poate face absolut nimic. Dar în condiţiile în 
care există, pe de o parte Hyndman, care este versat în 
intrigi politice şi care e rapabil de orice pentru a face ca
rieră, deci cu acest H[yndman], pe de o parte, şi cu cei doi 
novici ai noştri în ale politicii, pe de altă parte, şansele nu 
sînt prea grozave, iar ziarele socialiste din străinătate strigă 
cît le ţine gura că în Anglia socialismul înaintează cu paşi de 
udaş ! Eu sînt foarte mulţumit că ceea ce trece aici drept so
cialism nu înaintează cîtuşi de puţin. 

Al dumitale, 
F. E 

De altfel, Bax a publicat o scurtă istorie a filozofiei în 
care sînt lucruri foarte bune. 

Publi cat p�ntru prim:i oară în : 
F. Engpl.;;, P. Pt. L. Lafargue. 
,.Corrc<;pondance", t. I., Paris 1936 
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Originalul în J imba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Vera Ivanovna Zasulici 

la Geneva 

Londra, 31 martie 1886 

Dragă cetăţeană ! 
Vă mulţumesc mult pentru că mi-aţi trimis traducered 

„Mizeriei filozofiei", care a sosit la timp. 
Cînd am desfăcut pachetul, am rupt adresa expeditorului, 

scrisă pe el. Am reuşit cu mare greutate să o reconstitui din 
bucăţi astfel înc1t să pot descifra adresa la care scriu astăzi. 
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Intrucît nu ştiu însă dacă am citit corect, vă rog să-mi mai 
comunicaţi o dată adresa, deoarece aş dori să trimit un exem
plar al traducerii ln limba rusă a volumului al II-lea al „Ca
pitalului", pe care am primit-o de la St. Petersburg. 

Vă rog să mă scuzaţi pentru greutăţile pe care vi le creez 
cu neîn<lemînarea mea şi vă asigur de sincera mea conside
raţie. 

F. Engels 

Publicat pentru prima oară în 
limba rusă în culegerea „Gruppa 
•. o..,vobojden i0 truda„" nr. 1, 1924 

Originalul in limba franceza 
Tradus din limba germana 

247 

Engels către August Bebel 

la Berlin 

Londra 12 aprilie 1886 

Dragă Bebel, 
Îţi mulţumesC' pentru dezbaterile pe marginea legii îm

potriva socialiştilor 458 - m-am bucurat mult. Iată din nou 
ceva care este la înălţimea mişcării şi asta este impresia de 
la început pînă la sfîrşit. Liebknecht este din nou cel de altă
dată, se pare că concurenţa franceză are o influenţă bene
fică 77). Apucăturile acestei bande - mai exact ale acestei 
haite - care se repede la tine bătînd şi urlind şi se retragP 
apoi în grabă, sub loviturile tale de cravaşă - iată un spec
tacol cu adevărat admirabil. Ce noroc că în afară de voi, 
numai Volmar a spus cîteva cuvinte, iar Singer a fost nevoit 
să răspundă tăios la toate mîrşavele lor atacuri personale, în 
vreme ce toată masa de smel'iţi şi-a ţinut gura. Groaza aces
tor domni faţă de asasinarea monarhilor este de-a dreptul r i
dicolă. Ei sau părinţii lor au cîntat cîndva : 

Hatte je ein Mensch so'n Pech 
\\ ic der Bi.irgermeister Tschech 

77) VPz1 volumul dP faţă. p. 4 1 6-4 1 8  - Nota rc>d. 
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Dass er diesen dicken Mann 
Auf zwei Schritt nicht tireffen kann 78) 

Pe atunci burghezia germană îşi mai păstra, în orice caz, 
vitalitatea ; şi apoi, deosebirea mai consta în faptul că în 
1844 a apărut cîntecul scris de baroana Droste, pe cînd acum 
Kulturkampf-ul 460 este dus cu cea mai plicticoasă armă şi 
dirijat de cele mai neputincioase braţe. 

Aici socialiştii au fost achitaţi 430• Iţi <trimit numărul de 
astăzi al ultraconservatorului „Standard" (am pus acolo şi un 
exemplar din „Cri. du Peuple") cu o dare de seamă asupra 
ultimei şedinţe a tribunalului. Vei putea să-ţi dai seama 
cum se comportă un judecător în Anglia (fireşte, nu in J.r
landa). In traducere din limbajul jmidic, cuvîntarea lui sună 
astfel : acţiunile acuzaţilor iQ.tră sub incidenţa legii cu privire 
la cuvîntările care incită la răzvrătire, dar această lege este 
învechită şi inaplicabilă în practică, altfel ar trebui să fie 
condamnaţi toţi oratorii şi miniştri radicali ; de aceea, dv. 
trebuie să vă puneţi doar întrebarea : a fost în intenţia acuza
ţilo�· j aful din 8 februarie 79) sau nu a fost ? Iar Cave e5te 
unul dintre cei 16 judecători supremi din Anglia. 

Sentinţa es.te o admirabilă reclamă pentru Hyndman, dar 
ea vine prea tîrziu. El a reuşit să-şi compromită definitiv 
organizaţia ; la Londra ea lîncezeşte, iar în provincie secţiile 
ei se menţin pe poziţii de expecru�ivă şi de neutralitate faţă 
de sciziunile de aici . Summa summarum ambele organzaţii 
- federation şi League 279 nu au mai mult de 2 OOO de 
membri cotizanţi iar publicaţiile lor so) nu au mai mult de 
5 OOO de cititori, dintre care majoritatea o constituie bur
ghezii, clericii şi literaţii etc. simpatizanţi. Este o mare feri
cire că în condiţiile existente aici aceste elemente lipsite de 
maturitate nu reuşesc să pătrundă în mase. Ei trebuie să 
fiarbă întîi în suc propriu şi poate după aceea o să fie bine. 

In general, totul aminteşte de vremea Internaţionalei. 
Numai în dimineaţa asta am primit un teanc întreg de publi
caţii germane, franceze, spaniole, belgiene, care îmi răpesc o 
mare parte din timpul pe care trebuie să-l consacru traducerii 

78) Tschech, primarul nostru brav, 
Are un ghinion grozav : 
Intr-un domn atit de gras 

La doi pa-;; i greşit a tras m. - Nota trad. 
"l Vezi volumul de faţă, p. 398-399 şi 401-404. - Nota red.. 
81) „Justice" şi „Commonweal". - Neta red. 
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engleze a „Capitalului" 81). Numai de ar mai rezista şandra
maua pînă termin volumul 3, după aceea, în ceea ce mă pri
veşte, n-are decît să înceapă. 

De la Decazville 436 încoace lucrurile merg admirabil. Din 
darea de seamă pe care ţi-o trimit astăzi („Cri du P[euple]") 
asupra mitingului de dumineca trecută (ieri au fost 8 zile), 
vei vedea cît de ingenios ştiu aceşti parizieni, pe care toţi î i  
ronsideră nişte fanfaroni revoluţionari, să propovăduiască pa
rea şi legalitatea în timpul grevei, fără a-şi ştirbi cîtuşi de 
puţin caracterul revoluţionar. Asta demonstrează cît de de
parte au ajuns francezii datorită faptului că se află- pe un 
teren revoluţionar ; acolo nu există nici urmă de sofisticăl'ia 
si îndoielile care în Germania creează confuzie în mintea oa
menilor. Necesitatea de a acţiona legal sau ilegal, în funcţie 
de împrejurări, este în Franţa ceva de la sine înţeles şi nimeni 
nu vede aici o contradicţie. Pentru Paris este semnificativ că 
pînă ieri „Cri du Peuple" strînsese pentru Decazville 35 OOO fr., 
în timp ce „Intransigeant" al lui Rochefort nu strînsese nici 
1 1  OOO. 

Lui Bismarck, care a tunat şi a fulgerat, dar era evident 
că se referea la prinţul moştenitor, Laura şi Tussy îi vor răs
punde la acuzaţiile ilare aduse lui Marx 461. Dintre celelalte 
cuvîntări cea a lui Hanel este cea mai bună din punct de 
vedere juridic : el a relevat întreaga absurditate a cerinţei ca 
cetăţenii să se supună legii nu numai exterior ci şi interior, 
ceea ce înseamnă că simpla intenţie sau d€Clararea în public 
a acesteia sînt suficiente pentru a se aprecia actul drept crimă 
şi pentru punerea în afara legii, în ce măsură în Germania 
sînt subestimate toate concepţiile de drept ale burgheziei 
- este adevărat că acolo ele nici nu au fost recunoscute decît 
de burghezia opoziţionistă - căci în realitate a fost întot
deauna în vigoare lipsa de drepturi specifică statului poliţie
nesc, ceea ce în alte ţări există într-o formă <lisimulată şi 
este percepută ca un act de violenţă (excepţie face, desigur, 
Irlanda). 

Inchei deoarece se închide poşta (este ora 5). 

Publicat pentru prima oară 
în : �Arhiv Marxa i Enghelsa",  
vol. I (VI), 1932 

BI) volumul I.  - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba gennană 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 28 aprilie, 1886 

Dragă Laura, 
Traducerea în engleză a „Capitalului" 82) e o muncă în

grozitoare. Mai întîi traduc ei 83). Apoi, eu verific traduoerea 
�i fac propuneri de modificări cu creionul. După aceea ma
nuscrisul se întoarce la ei. Urmează discutarea problemelor 
litigioase. Apoi eu trebuie să recitesc textul, pentru a-l de
finitiva din punct de vedere stilistic şi tehnic în vederea ti
păririi şi pentru a verifica dacă toate citatele căutate de Tussy 
în originalele englezeşti sînt corect plasate. Pînă acum am 
gata 300 de pagini din textul german şi în curînd voi termina 
încă vreo sută. Dar mai e ceva. Edward, cînd şi-a tradus par
tea sa, a omis 50 de pagini, pe care sper să le primesc la 
sfîrşitul săptămînii. Deîndată ce le voi avea, am să-l trezesc 
pe K. P[aul] 84) din somnolenţa lui. Acest scoţian viclean, care 
mai crede că noi nu ştim ce poziţie avantajoasă avem pe 
piaţă, aplică taotica tergiversării, dar într-o bună zi o să 
constate că s-a înşelat amarnic. Noi sîntem cei oare ne putem 
permite să aşteptăm pînă cînd vom fi pregătiţi să dăm la ti
par, să zicem într-o săptămînă. Iar atunci, avînd o ofertă 
scrisă de la o altă firmă, vom putea insista să ni se respecte 
rondiţiile. 

Tot ceea ce ţi-am scris e menit să servească drept justi
ficare pentru ultima mea scrisoare, prea scurtă, şi pentru în
tîrzierea cu care îţi scriu acum. Pi;oblema este că tipărirea 
trebuie să înceapă la mijlocul lunii mai pentru ca lucrarea să 
apară la sfîrşitul lui septembrie. Şi va fi posibil, deşi va trebui 
să lucrez din greu cel puţin pînă la sfîrşitml lui iunie. 

Scrisoarea voastră de amor către Bismarok �1 a făcut 
mare vîlvă în Germania. Bebel scrie : „Declaraţia Laurei şi a 
lui Eleanor este excelentă, cea mai mare parte a presei ger
mane vorbeşte despre ea, dar, natural, se fereşte să o publice. 

8!) Volumul I. - Nota red. 
81) Samuel Moore şi Edward Aveling. - Nota red. 
P�) Vezi volumul de faţă, p. 415-418. - Nota red. 
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Otto 85) trebuie să fie furios, e foarte sensibil la asemenea 
a tacuri" 86).  

Efectul noii situaţii din Franţa 462 se vede clar din dez
baterile de la Berlin pe marginea legii împotriva socialişti
lor 458. E îndoielnic că Library 87) s-ar fi încumetat să vor
bească din nou atît de categoric, cum o făcea pe vremuri, 
dacă evenimentele de la Paris şi Decazville 436 nu l-ar fi pus 
din nou puţin în mişcare. Pentru oamenii n<:>ştri din Germa
nia, această emulaţie are o valoare inestimabilă. &iziunea şi 
divergenţele de păreri de la Paris au oferit grupului de filistini 
din rîndurile lor prilejul de a-i privi de sus pe francezi, de 
parcă ei înşişi n-ar fi pierdut ani întregi cu sciziunile, cer
turile şi divergenţele de păreri ; şi ei - aripa mic-burgheză 
germană a partidului - au început să-şi dea aere de con
ducători ai întregii mişcări. Acest pumn de şovini a primit 
acum o puternică lovitură. Din nefericire, unul din efectele 
legii împotriva socialiştilor este faptul că a devenit aproape 
total imposibilă difuzarea unor ziare ca „Socialiste" şi „Cri 
du Peuple" şi astfel toate informaţiile cotidiene, curente 
despre Franţa trebuie luate din mîrşavele ziare burgheze. Nu
merele din „Cri" şi „Intrans[igeant]" primite de la tine le-am 
trimis lui Bebel şi Liebknecht, dar ei în mod cert nu le vor 
da mai departe şi nici nu le vor primi, probabil, sistematic. 

Mă surprinde că nu se nude nimic despre vreun recurs 
împotriva sentinţei de la Villefranche 463. După părerea mea, 
există două motive de a se face un recurs : 1 .  Invocînd incom
petenţa tribunalului ; 2. atacînd sentinţa ca atare ; apoi o ce
rere de casare în baza acestor două chestiuni litigioase. Mie 
mi se pare că merită osteneala, fie şi numai pentru a de
masca josnicia tribunalelor şi pentru a atrage atenţia opiniei 
publice asupra acestui fapt. 

Nu este nici o speranţă ca Roche să fie ales duminica 
viitoare 46•. Deoarece de vreo săptămînă n-am mai citit nici 
un număr din „Cri", nu ştiu ce candidaţi în afară de Gaulier 
au intrat în competiţie, .  In orice caz, alegerile vor reprezenta 
un mare progres şi vor fi suficiente pentru a-i speria şi mai 
mult pe radicali. 

85) Bismarck. - Nota red. 
"> citat din scrisoarea lui August Bebel către Engels, din 23 apri

lie 1886. - Nota red. 
87) - Library (în limba engleză - bibliotecă) - poreclă dată lui 

W. Liebknecht de fiicele lui Marx. - Nota trad. 
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Aici domneşte o confuzie totală. Bax şi Morris sînt prinşi 
în mrejele citorva palavragii anarhişti şi scriu cu tot mai 
multă energie fel şi fel de aberaţii.  Transformarea lui „Com
monweal" în „săptămînal" - absurdă în toate privinţele - i-a 
oferit lui Edward şansa de a se debarasa de răspunderea pen
tru acest organ de presă care scapă oricărui control 465. Bax, 
care cu ajutorul unei dialectici hegeliene asimilate parţial se 
află în căutarea unor propuneri extreme şi paradoxale, şi 
Morris, care se năpusteşte ca un taur cu capul înainte îm
potriva „parlamentarismului", vor fi nevoiţi să înveţe pe pro
pria lor piele ce reprezintă pentru oameni prietenii lor anar
hişti. Ar fi ridicol să se creadă că clasa muncitoare va acorda 
fie şi cea mai mică atenţie acestui talmeş�balmeş numit cu 
indulgenţă socialismul englez şi e o adevărată fericire că ea 
nu va face aşa ceva. Aceşti domni au destule de făcut pentru 
a�i face ordine în propriile lor capete. 

Schorl[emmer], care este aici, şi Nim au luat-o pe micuţa 
Lily la grădina zoologică. Pumps pleacă pentru cîteva zile ld 
Manchester. Seara, cînd stăm la taifas, vorbim mult despre 
promisiunea ta de a veni la Londra. Cînd se va întîmpla asta ? 
Schorlemmer spune că tu ai pomenit ceva despre faptul că 
atunci ar veni şi Paul. Cu atît mai bine. !n orice caz, a sosit 
timpul ca aceste intenţii frumoase să înceapă să devină pla
nuri şi proiecte mai mult sau mai puţin reale ; clima asta 
binecuvîntată face ca sezonul favorabil să nu fie prea lung. 

Ai citit în ultimul număr din ,,Soz[ial]dem[okrat]" despre 
afacerea Kalle şi b·ansformarea femeilor într-un bun co
mun ? 466 Tipul a nimerit-o grozav. In lindul naţional-libera
lilor 176 el trece drept o mare lumină ; este proprietarul unei 
mari fabrici chimice (de vopsele} la Wiesbaden. 

S alutări de la Schorlemmer şi Nim 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Sper că Paul mă 'f(1 scuza că nu-i scriu atît de des cum 
aş dori. 

Originalul ln limba engleză 
Tradus din limba germană 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hobocken 

43 1 

Londra, 29 aprilie 1886 

Dragă Sorge, 
Am primit scrisorile tale din 15 şi 28 februarie si din 

8 martie, precum şi cartea poştală din 21 martie. 
' 

Manuscrisul cuprinde în cea mai mare parte aceleaşi ob
servaţii pe care le-a făcut Marx în exemplarul său pentru 
ediţia a treia 421. Celelalte indicaţii, care se referă mai mult 
la adausurile din ediţia franceză, nu le respect întotdeauna 
1 .  deoarece ediţia a treia este mult mai recentă şi, prin ur
mare, are pentru mine o importanţă hotărîtoare, 2. deoarece 
M[arx] prefera ca pen tru o traducere în America, ded în afara 
cîmpului său de observaţie, unele pasaje să fie traduse corect 
dm textul francez, mai accesibil, decît să se rişte o traducere 
inexactă din germană, acum însă acest lucru nu mai e valabil. 
Am ţinut seama, totuşi, de unele indicaţii utile, care la vre
mea lor vor fi necesare şi pentru ediţia a 4-a germană. D

v
e 

îndată ce voi termina, îţi voi trimite manuscrisul prin poşta, 
re<'omandat. 

„Volkszeitung" şi „Sozialist" vin acum cu regularitate. In 
ultimele două săptămîni ţi-am expediat „To-Day" şi „Com
monweal" pe martie şi aprilie. In plus, ieri ţi-am trimis „To
Day" pe luna mai. Intîrzierea este cauzată exclusiv de lipsa 
de punctualitate a editorilor. Dacă mai ai nevoie de ceva, te 
i og să mă anunţi . 

Traducerea lui Broadhouse (Hyndman) a „Capitalului" e 
o adevărată comedie 422. Primul capitol e tradus din germană 
si e plin de greşeli de-a dreptul ilare. Acum traducerea se 
face din franceză, dar cu aceleaşi greşeli. Judecînd după rit
mul actual, lucrarea nu va fi gata nici in anno 1900. 

V 
Mul�umesc pentru „Kal:nder". Nici nu mi-am imaginat 

ca J?o�a1
_ 

este un
_ 

mare oi::i ingrozitor de neînţeles 467. Fie ca 
el sa ia 

V 
m i:iormmt conş�1mţa întregii sale măreţii, împreună 

cu toata nemţelegerea e1, înainte ca ea să se zaharisească. 
Dar pentru America el a fost omul potrivit şi dacă ar fi ră
mas un democrat obişnuit, eu i-aş fi dorit numai bine. Dar 
el a apucat pe un drum greşit. 
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Puristul care perorează împotriva stilului şi semnelor 
noastre de pun ctuaţie nu ştie nici germană, nici engleză altfel 
n-ar găsi anglicisme acolo unde nu sînt 4ss. Germana de care 
se entuziasmează el şi care ne-a fost băgată pe gît în şcoală, 
cu topica ei îngrozitoare şi cu verbul separat prin zece mille 
de subiect prin propoziţii subordonate interminabile, plasat la 
coada cozii - această germană mi-a răpit 30 de ani ca să mă 
dezvăţ de ea. Este germana birocratică, profesorală, pentru 
care Lessing în general n-a existat, o germană acum pe cale 
de dispariţie totală chiar şi în Germania. Ce-ar spune acest 
burtă-verde dacă i-ar auzi vorbind în Reichstag pe oamenji 
care au renunţat la această topică îngrozitoare pentru că se 
încurcau permanent în ea şi care vorbesc ca evreii : „als der 
Bismarck ist gekommen vor die Zwangswahll, hat er lieber ge
klisst den Papst auf den Hintern als die Revolution auf den 
Mund" 88) etc. 469. Această inovaţie aparţine lui La1;kerchen 
- singurul lucru bun pe care l-a făcut. Dacă domnul purist 
va veni în Germania cu germana lui şcolărească, i se va spune 

că vorbeşte americăneşte. ,,Ştiţi cît de mărginit este filistinul 

german instruit" - se pare că şi în America el este la fel. 

Topica germană a frazei şi semnele ei de punctuaţie, aşa cum 

erau predate în şcoli acum 40-50 de ani, sînt bune doar de 

aruncat, ceea ce se şi face acum în Germania 469 . 

Cred că ţi-am scris că o cuconiţă americană 89) căsătorită 
cu un rus şi-a pus în cap că trebuie să traducă vechea mea 
cai-te 90). Am avut mult de lucru la redactarea traducerii. îmi 
scrisese că tipărirea este asigurată, că trebuie să înceapă în 
cel mai scurt timp, aşa că a trebuit să mă apuc imediat de 
treabă. Acum aflu că, din însărcinarea ei, tratativele au f�s t 
duse de o oarecare Miss Foster, secretară a unei societăţi pen
tru drepturile femeilor, iar aceasta a făcut prostia să predea 
totul pe mîinile Partidului muncitoresc sociRlist 439. I....am spus 
traducătoarei ce părere am despre asta 91), dar faptul era con
sumat. In general, sînt mulţumit că domnii de acolo nu-mi 
traduc nici o lucrare, îmi închipui ce-ar ieşi. Imi ajunge ger
mana lor, iar acum pe deasupra şi engleza ? !  

as) - nCînd Bismarck a fost silit s ă  aleagă, e l  a preferat să-l 
<;ărute pe papă în fund decît să sărute revoluţia pe gură". - Nota trad. s1) Florance Kelley-Wischnewetzky. - Nota red. 

") F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota red. 
91) Vezi volumul de faţă, p. 407. - Nota red. 
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Domnii de la „Volkszeitung" trebuie să fie mulţumiţi. 
Deţin acum întreaga mişcare din rîndul germanilor, iar pră
vălioara lor trebuie să prospere. Faptul că acolo un om ca 
Dietzgen este împins pe ultimul plan e ceva de la sine în
ţeles 423. Jocul de-a boicotul şi grevele minore sînt, desi1Y-1r1 
mult mai importante decît clarificarea teoretică. Cu toate 
acestea, în America mişcarea face progrese substanţiale. Pen
tru prima dată există o adevărată mişcare de masă în rîndul 
populaţiei anglofone. Bîjbîiala, stîngăcia, absenţa unor sco
puri şi cunoştinţe precise sînt, deocamdată, inerente. Toate 
astea se vor aranja ; mişcarea tr0buie să se dezvolte şi se va 
dezvolta învăţînd din propriile ei greşeli. Ignoranţa teoretică 
este caracteristică tuturor popoarelor tinere, dar în egală mă
sură lor le este caracteristică şi dezvoLtarea rapidă din p�nct 
de vedere practic. Ca şi în Anglia, în America nu ajută nici 
o predică, pînă în momentul în care apare necesitatea reală. 
Iar aceasta există deja în America şi pătrunde în conştiinţă. 
Pentru mine punerea în mişcare a maselor muncitoreşti din 
America este unul din marile evenimente ale anului 1886 470. 
In ce-i priveşte pe germanii de acolo, se prea poate ca această 
specie, care acum prosperă, să se alăture americanilor, dar 
ea va fi întotdeauna puţin înaintea acestora ; totuşi, în rîn
dul germanilor de acolo va mai rămîne un nucleu capabil de 
înţelegerea teoretică a naturii şi a dezvoltării mişcării în an
samblu şi care va întreţine procesul de fermentaţie iar pînă 
la urmă va fi din nou dominant. 

Al doilea mare eveniment al anului 1886 îl constituie 
forrnarea unui partid muncitoresc în Camera franceză de către 
Basl y şi Camelinat, doi deputaţi munciitori rpe care radicalii 339 
i-au înscris pe listele lor şi i-au impus, dar care, contrar tu
turor uzanţelor, nu s-au transformat în servitori ai domnilor 
radicali, ci au acţionat ca muncitori. Greva de la Decaze-
ville 436 a agravat divergenţele dintre ei şi radicali pînă la 
r&Jptură, iar alţi cinci deputaţi li s-au alăturat 92). Acum radi
calii au fost nevoiţi să-şi dea pe faţă politica faţă de munci
tori, iar întrucît guvernul există numai datorită radicalilor, 
este ceva dezgustător, căci muncitorii pe bună dreptate i-au 
făcut răspunzători pentru toate acţiunile guvernului. P� scurt, 
radicalii - Clemenceau şi ,toţi ceilalţi - s-au comportat jos
nic, şi atunci s-a produs ceea ce nu s-ar fi putut produce cu 
ajutx>rul nici unei predici : îndepărtarea muncitorilor francezi 

De) Vezi volumul de faţă, p. 403-404. - Nota red. 
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de radicali. Al doilea rezultat l-a constituit unirea tuturor 
fracţiunilor socialiste în vederea unei acţiuni comune. Numai 
jalnicii posibilişti 12 s-au ţinut deoipa.Pte şi, ca rezultat al aces
tui fapt, partidul lor decade pe ·zi ce trece. La crearea acestei 
situaţii noi a contribuit enorm guvernul cu prostiile lui. Este 
vorba de faptul că el vrea să ia un împrumut de 900 milioane 
de franci şi în acest scop are nevoie de marea finanţă, dar 
reprezentanţii acesteia sînt în acelaşi timp acţionari la Deca
zeville şi refuză să dea banii dacă guvernul nu reprimă greva. 
De aici arestarea lui Duc şi Roche 463 ; răspunsul muncitori
lor : candidatura lui Roche la Paris pentru duminica viitoare 
(alegerile pentru Cameră) şi a lui Duc (Quercy) pentru muni_
cipalitate, unde el va intra în mod sigur 464. Pe scurt, în Franţa 
se desfăşoară din nou o mişcare de amploare, iar lucrul cel 
mai bun este că oamenii noştri - Guesde, Lafarigue, De
ville - sînt conducătorii ei teoretici. 

Aceste evenimente au avut un efect imediat asupra Ger
maniei. Limbajul şi acţiunile revoluţionare ale francezilor au 
redus la tăcere lamentările lui Geiser, Viereck, Auer şi com
pania, iar la ultimele dezbateri pe marginea legii împotriva 
socialiştilor 22 n-au mai luat cuvîntul decît Bebel şi Lieb
k{necht], şi ambii au vorbit excelent. Cu asemenea dezbateri 
ne vom putea vedea din nou într-o societate onorabilă, ceea 
ce înainte nu se prea întîmpla. In general, este bine că ger
manilor în special după ce au ales în Reichstag atîţia fi
listini (ceea ce dealtfel, era inevitabil) - li se contestă în
trucîtva rolul conducător. In vremuri de linişte în Germania 
totul devine filistin ; de aceea impulsul concurenţei franceze 
este absolut necesar. Şi acesta nu va lipsi. Socialismul fran
cez s-a transformat brusc dintr-o sectă într-un partid, şi de 
abfa acum şi numai graţie acestui �ucru a devenit posibilă 
aderarea în masă a muncitorilor, căci acolo ei sînt sătui pînă 
peste cap de sectarism şi aşa se explică de ce ei au gravitat 
în jurul celui mai burghez partid, radicalii. Duminica viirtoare 
va aduce cu sine un important avans în alegeri, chiar dacă 
nu este de aşteptat ca Roche să fie ales. 

Cred că peste 2-3 săptămîni va începe tipărirea tradu
cerii engleze a volumului I al „Capitalului". Nu sînt încă nici 
pe departe gata cu redactarea, dar 300 de pagini sînt deja 
terminate, iar alte 200 aproape terminate. 

Incă ceva. Zilele trecute, m-a intervievat un oarecare 
domn J. T. McEnnis, sub pretextul că în numele statului Mi
ssouri îmi cere sfatul în legătură cu legislaţia muncii. Am 
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înţeles imediat că a1c1 se ascund nişte trucuri de presă şi a 
recunoscut şi el că lucrează pentru principalul ziar democra
tic din St. Louis 93) ; mi-a dat însă cuvîntul de onoare că îmi 
va prezenta în prealabil spre revizuire fiecare rînd. Individul 
a fost trimis de un rus, Stepneak. Au trecut deja 14 zile şi 
mă tem că nu se ţine de cuvînt. Am uitat cum se numeşte 
ziarul din St. Louis. Prin urmare, dacă apare ceva despre acest 
interviu, te rog să inserezi o declaraţie 94) de rigoare în „So
zialist", „Volkszeitung" şi unde vei mai crede tu de cuviinţă. 
Dacă individul se va ţine de cuvînt şi va reveni, fireşte că 
am să te anunţ imediat şi ai să poţi retrage declaraţia. 

Aici din fericire mişcarea nu înaintează cîtuşi de puţin. 
Hyndman şi compania sînt nişte carierişti politici care strică 
totul, iar în Socialiste League 279 anarhiştii fac progrese m ari. 
Morris si Bax - unul ca socialist sentimental (Gemlitssozia
list), celălalt ca vînător de paradoxuri filozofice - se află in 
momentul de faţă complet în mîinile lor şi trebuie să simtă 
in corpore vili 95) ce înseamnă asta. Din numărul viitor al lui 

Commonweal" ai să vezi că Aveling, graţie în primul iind „ -
energiei lui Tussy, nu mai poartă răspunderea pentru aceasta 
potlogărie şi asta e foarte bine 465. Şi aceste minţi confuze vor 
să conducă clasa muncitoare engleză ! Din fericire, aceasta 
nici nu vrea să audă de ei. 

Salutări cordiale. 

Către redacţia etc., 

Al tău, 
F. Engels 

Dacă la St. Louis apare o relatare despre un interviu pe 
care mi l-a luat un corespondent al ziarului, declar următoa
rele : 

Este drept că am fost vizitat de domnul McEnnis în cali
tatea sa de reprezentanrL al acestui ziar şi că el mi-a pus în
trebări cu privire la diferite lucruri, promiţîndu-rni totodată, 
sub cuvînt de onoare, să nu trimită la tipar nici un rînd 
înainte de a-mi arăta mie textul. Cu toate acestea n-a mai dat 

93) .,Mi'>souri Republican ". - Nota red. 
94) F. Engels. -Declaraţie trimisă redacţiei lui „New Yorker Volks

zeitung". - Nota red. 
95) - textual : pe un corp fără valoare (referitor la experienţele 

anatomice pe animale) ; aici : pe propria lor piele. - Nota red. 
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pe la mine. De aceea declar prin prezenta că îmi declin orice 
răspundere pentru materialul publicat de el, cu atît mai mult 
cu cît am avut prilejul să mă conving că este îndoielnic ca 
domnul MoEnnis, neavînd cunoştinţele necesare, să poată, cu 
toată bunăvoinţa sa, înţelege just cele spuse de mine. 

Londra, 29 aprilie 1886 

Publicat pentru prima oară în : 
"Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u. A. 
an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 
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Friedrich Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

(Fragment) 

{Londra] 7 mai 1886 

. . .  Vă felicit cu ocazia victoriei de duminică, victorie ce 
confirmă într-adevăr că muncitorii parizieni au rupt-o cu ra
dicalismul 464. Proşti mai sînt radicalii ăştia ! e prostia fatală, 
care pune stăpînire pe orice partid burghez deîndată ce i se 
iveşte perspectiva venirii la putere şi, în consecinţă, încetează 
de a mai fi partid de opoziţie. Ei ard de nerăbdare să vină la 
putere, deşi ştiu că n-a sosit încă momentul ; se joacă de-a 
guvernul ocult şi chiar îşi asumă răspunderea pentru prostiile 
şi greşelile guvernului existent. Pe de altă parte, radicalii se 
lovesc de Partidul Muncitoresc 115, care tocmai ca urmare a 
acestor greşeli - pe care ei nu le pot dezavua decît par
ţial - se întăreşte pe zi ce trece. Partidul Muncitoresc nu se 
mai mulţumeşte cu vorbe frumoase şi cu promisiuni, el cere 
fapte, iar ei nu le pot oferi ; radicalii vor să-l determine să 
ct>deze şi sînt nevoiţi să acţioneze împotriva lui ; iar între 
portofoliile ministeriale, pe care nu le au încă, şi mase, care 
se îndepărtează tot mai mult de ei, nu le rămîne decît să-i 
stigmatizeze pe monarhişti drept complotişti, să-i prezinte ca 
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pe un pericol real, să lanseze lozinca : să ne unim, pentru a 
!>alva republica ; într-un cuvint, să devină oportunişti. Orice 
partid care vrea să ajungă la putere înainte ca împrejurările 
să-i permită să-şi aplice propriul program este pierdut ; d.;lr 
la partidele burgheze nerăbdarea de a ajunge la cîrmă este 
atît de mare încît eşuează prematur din cauza dificultăţilor. 
Asta nu face decît să scurteze perioada dezvoltării noastre. 

Pe de altă pal'te, mişcarea noastră de la Paris a atins un 
stadiu în care nici chiar o greşeală nu i-ar putea dăuna prea 
mult. Fără îndoială că ritmul de dezvoltare în viitor depinde 
în mare măsură de orientarea celor care conduc diferitele gru
puri ; dar odată ce masele s-au pus în mişcare, ele acţionează 

ca un organism sănătos, care are forţa să reziste nu numai 
bolilor, dar, într-o oarecare măsură, chiar şi otrăvii. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Le Socialiste" nr. 115, 
24 noiembrie 1900 
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Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Leipzig 

Londra, 12 mai 1886 

Dragă Liebknecht, 
Ziarele franţuzeşti (din care ţi-am trimis cel puţin în trei 

rînduri) erau menite doar să-ţi ofere ocazia de a citi din 
primă sursă cîteva stiri despre evoluţia strălucită a evenimen
telor din Franţa. l�trucît primeşti „Cri du P[euple]", nu-mi 

rămîne să-ţi trimit decît „Intrans[igeant]" 
etc. Laf[argue] mi 

le expediază din cînd în cînd, atunci cînd au loc evenimente, 
şi intenţionez să le valorific astfel şi în viiitor. 

In ce-l priveşte pe Clemenceau, e drept că s-ar putea să 

vină cmind momentul în care să fie mai bine să pleci de la 
„Justice

"
. Pe de o parte perspectiva apropiată a unui porto

foliu ministerial, pe de altă parte dezvoltarea neaşteptat de 
rapidă - în special pentru el - a Pal'tklului Muncitoresc 115 
îl împing pe Clemenceau în tabăra conservatoare, manifest 
burgheză. Chiar din propriul său punct de vedere el proce
dează absurd. Dar aşa sînt toţi burghezii, chiar şi cei mai 
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avansaţi. Longuet va trebui şi el curînd să opteze, altfel va 
eşua total. Candidatura lui Gaulier, prezentată numai de 
presă, fără atragerea comitetelor radical-socialiste, i-a costat 

pe radicali 339 50 OOO de ' oturi care ne-au revenit nouă si acum 
sînt furioşi mai ales pe foştii lor şefi 464

. Dacă nu se �or face 
gafe monumentale - mişcarea este încă de pe aoum suficient 
de puternică pentru ca micile greşeli să nu-i dăuneze - la 
alegerile viitoare la Paris vom obţine un sfert pînă la o treime 
din locuri . Acum, cînd într-adevăr se poate face ceva, oamenii 

noştri se comportă absolut exemplar. 
Dar a scrie pe gratis pentru „Justice" e o nebunie. Ziarul 

poate plăti excelent, redactorii lui şefi - deputaţi - sînt plă
tiţi de naţiune. 

Bebel mi-a scris că după cîteva zile de efort şi-a pierdut 

vocea, drept care i-am spus, desigur, că pentru o călătorie de 
agitaţie în America o voce răsunătoare este într-adevăr con
diţia primordială 96). Fireşte, eu nu ştiu dacă el nu cumva 
exagerează, dar în orice caz ar fi prea riscant ; numai la faţa 
locului poţi să ştii exact ce pretind aceşti yankei în schimbul 
banilor lor buni. Dacă nu va merge el, va trebui în orice caz 
să ai grijă să nu ţi se dea ca însoţitor vreunul din specia do
cilă a micilor burghezi. 

Afacerea de la Chicago 
471 va pune capăt, desigur, come

diei anarhiste din America. OamenHor li se permite să strige 
cît vor, dar de cînd au devenit naţiune industrială, americanii 

nu tolerează scandalurile fără noimă. 
Despre aşa-numLta „mişcare

" de aici nu pot să-ţi spun 
nimic bun. Hynd'man este în declin total, propriii lui oameni 

nu mai au încredere în el, Liga 
279 trece tot mai mult sub con

ducerea anarhiştilor. De cînd „Commonweal" 
a început să 

apară săptămînal - lucru pentru care nu ajung nici banii şi 

nici forţele - Aveling a fost nevoit să cedeze redactarea (ne
plătită) lui Bax 

465, iar acesta şi Morris sînt puternic in
fluenţaţi de anarhişti. Aceşti domni trebuie să cunoască totul 
in corpore vili 97), şi vor cunoaşte din plin, dar este într-ade
văr o fericire că aceste boli ale copilăriei vor trece înainte ca 
masele să adere la mişcare. Iar pînă în prezent ele refuză �u 
încăpăţînare s-o facă. E la fel ca în Franţa .  Masele mari ale 
clasei muncitoare nu pot fi puse în mişcare cu predici ; dar 

99) Vezi volumul de faţă, p. 421-422. - Nota red. 
17) textual : pe un corp fără valoare (referitor la experienţele 

anatomice pe animale) ; aici : pe propria lor piele. - Nota red. 
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dacă condiţiile sînt coapte, e suficient un mic impuls pentru 
a declanşa avalanşa. Acest lucru se va întîmpla şi în Anglia, 
chiar curînd. Este foarte probabil că, odată cu crahul finan
ciar al marilor trade-unionuri sub presiunea supraproducţiei 

cronice, va veni momentul în care englezii vor înţelege că nu 
trebuie să se bizuie pe „autoajutor

" 
şi pe radicalism. 

Prin m·mare, la toamnă ne vedem aici ! 

Al tău, 
F. E. 

Doamna Pfiinder pleacă cu vaporul peste o săptămînă la 
ginerele ei din Neu Ulm, Minnesota. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Mark5a i Enghelsa",  
vol.  I (VI ),  1932 

252 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către editura F. H. N estler şi Melle li72 

la Hamburg 

(Ciornă) 

[Londra] 13 mai 1886 

Stimaţi domni, 
Oricît de măgulitoare ar fi pentru mine propunerea fă

cută în amabila dv. scrisoare din 10  curent, sînt nevoit, din 
păcate, să o resping din lipsă de timp. 

Obligaţia pe care o am de a edita manuscrisele lăsate de 
Marx şi de a valorifica celelalte materiale rămase de la el 

îmi va solicita o muncă de cîţiva ani şi aceasta este pentru 
mine o datorie primordială. 

In plus, am şi obligaţia de a redacta traducerile în dife
rite limbi ale scrierilor noastre, operaţie 'in cea mai mare 
parte foarte necesară. Mă refer nu numai la traducerea en
gleză a „Capitalului" 98), pe care o finisez acwn şi care va 
merge la tipar luna viitoare, ci şi la alte manuscrise ce mi se 

H) volumlil I. - Nota r�ti.. 
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trimit spre redactare - traduceri ale unor lucrări mai rmc1 
în franceză, italiană, daneză, olandeză etc. şi asta îmi răpeşte 
şi ultimul minut din timpul liber. 

Dar cînd voi termina toate acestea - dacă voi mai trăi 
pînă atunci - va trebui să mă gîndesc, în primul rînd, la fi
nisarea propriilor mele lucrări, pe care le-am abandonat total 
de trei ani. 

Dintre oamenii de acei2aşi orientare cu mine, cel mai po
trivit pentru un asemenea post ar fi prietenul meu K. Kautsky, 
cu atît mai mult cu cît el locuieşte acum aici, astfel încît eu 
1-as putea ajuta ; în afară de aceasta, literatura engleză respec
tivă, în cea mai mare parte necunoscută, nu poate fi găsită în 
altă parte decît la British Museum. De aceea, ieri mi-am per
mis să-i vorbesc despre propunerea dv. Dar, pe lîngă redac
tarea ziarului „Neue Zeit", el are multe alte obligaţii pe un 
termen atît de lung încît nu a putut prim i oferta. 

Deşi, după cum vedeţi, planul dv. mă interesează în cel 
mai înalt grad, din păcate nu pot să particip la realizarea lui : 
exprimîndu-vă recunoştinţa pentru oferta dv., care mă ono
rează, rămîn al dv. devotat. 

Publi cat pentru prima oară 
In · K. Marx şi F. En!?els, Ope>re, 
vol . XXVII, 1935, ed. ru<;ă 
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Originalul în limba germami 
Tradus din Jimba germană 

Engels către Eduard Bernstein "7:1 

la Zlirich 

Londra, 22 mai 8fi 

Dragă Ede, 
Iţi trimH textul dezbaterilor parlamentare de joi („Daily 

News") referitoare la Arms bill of Ireland 474 ; limitarea drep
tului de a purta şi a poseda a1me în Irlanda, pînă în prezent 
îndreptată împotriva naţionaliştilor, se preconizează să fie 
extinsă şi asupra fanfaronilor proteswnţi din Ulster care ame
ninţă cu răscoala. Este remarcabil discursul lordului Randolph 
Churchill, fratele ducelui de Marlborough, un conservator 
care se vrea democrat ; în ultimul cabinet tory a fost ministru 
pentru problemele Indiei şi ca atare este membru pe viaţă 
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în Consiliul de Stat (Privy Council) .  Pentru a contracara pro
testele neputincioase şi laşe ale socialiştilor noştri mic-bur
ghezi şi asigurările lor că în toate împrejurările urmăresc 
realizarea scopurilor lor cu mijloace paşnice, a sosit momentul 
să arătăm în fapt că miniştrii englezi - Althorp, Peell, Mor
ley şi chiar Gladstone - propovăduiesc dreptul la revoluţie 
ca pe o teorie constituţională, e drept, atîta timp cît ei sînt in 
opoziţie, lucru dovedit de flecăreala lui Gladstone, pe care 
ţi-o trimit alăturat, în care însă el nu îndrăzneşte să conteste 
acest drept în sine - în special pentru că acest lucru vine din 
Anglia, ţară a legalităţii par excellence 99). Nu cred că ar pu
tea fi o dojană mai aspră pentru cei de-o teapă cu Viereck. 

Mă bucură să constat, din verva renăscută a lui „Soz[ial]
dem[okrat] ", că ţi-a revenit buna dispoziţie. 

Sînt ocupat pînă peste cap cu traducerea engleză a „Ca
pitalului" 100) .  Azi dimineaţă eu şi Aveling am aranjat totul 
cu editorul 101 ) .  Contractul va f i  semnat peste o z i  sau două, 
iar apoi va începe tipărirea - cel puţin cinci coli săptămînal . 
Din păcate, încă n-am terminat redactarea, dar pot să dau 
la tipar paginile de la 1-450 ; de l a  450-640 sînt aproap,e 
gata. Te rog însă ca deocamdată să nu publici nimi c despre 
aceasta, deoarece contractul încă n-a fost semnat. 

Francezii noştri acţionează extraordinar. Aici , dimpotrivă, 
totul este un joc de diletanţi .  Prostiile anarhiste din Ame
rica 471 pot să se dovedească utile ; nu este de dorit ca munci
torii americani, la nivelul lor de gîndire actual, încît total bur
ghez - salarii mari şi timp de muncă redus - să obţină suc
cese prea rapide. Aceasta ar putea întări spiritul trade-unio
nist unilateral mai mult decît este necesar. 

Amalgamated Engineers, cel mai puternic trade-union d e  
aici, trebuia s ă  plătească amil trecut peste 43 OOO lire ster
line membrilor săi care nu aveau de lucru, reducîndu-şi astfei 
fondul de rezervă de la aproximativ 165  OOO lire sterline la 
132 OOO lire sterline. Deîndată ce fondul va fi epuizat dar 
nu mai devreme - se Vp putea face ceva cu aceşti oameni.  

99) - prin excelenţă. - Nota trad.. 181) \"olumul I. - Nota red. 101 ) W. S. Sonnen.�chPin. - Nota red. 

Al tău, 
F. E.  
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Iţi scriu pe adresa lui Schlilter, deoarece nu ştiu exact 

numărul locuinţei tale. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa, 
vol. I, 1924 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germclnă 

Engels către Laura Lafargue 
la Paris 

Londra, 23 mai 1886 

Dragă Laura, 
Astăzi pot să-ţi comunic în mod precis că chestiunea cu 

ediţia engleză a „Capitalului" 102) a fost în sfîrşit aranjată. 
Cu K. P[aul] et Co. n--am putut ajunge la un rezultat mulţu
mitor, dar ne-am putut înţelege cu Swan Sonnenschein et Co .  
Ieri am fost cu Edward la S. S[onnenschein], iar acum nu 
mai rămine decît să semnez oficial contractul, după care ma
nuscrisul va merge imediat la tipar. S. Sonnenschein et Co .  
ne plătesc pentru primelle 500 de exemplare vîndute 10 la sută 
din preţul brutto, iar pentru restul de .exemplare 1 2,5 la sută. 
Prima ediţie va fi o ediţie bibliofilă, în două volume, la pt·e
ţul de 32 şilingi, zaţul va trebui să fie imediat stereotipat, dar 
în aşa fel încît în ediţia a doua să se poată introduce mod ifi
cări, în anumite limite ;  ediţia a doua, într-un singur volum, 
va costa aproximativ 7 şilingi şi 6 pence, maximum 10 şi
lingi ; acest plan ne convine mai mu1t decît cel al lui 

K. P[aul], care voia să stabilească preţul la 28 şilingi, ceea 
ce ar fi exclus difuzarea largă a cărţii. 

Intrucît am gata de tipar 450 pagini (după originalul ge1·
man), iar alte 200 pagini ar putea fi gata în următoarele 
1 4  zile, restul fiind în ciornă, nu văd ce ne-ar putea îm
piedica să tipărim cite cinci coli săptămînal şi să fim gata cu 
totul la mijlocul lunii august, astfel încît la 1 octombrie car
tea să poată apărea. 

Cred că Paul nu înţelege prea bine de ce i s-a solicitat lui 

o corespondenţă pentru „Commonweal" despre alegerile de la 
Paris. Oamenii de aici nu vor să atace direct „Justice", cu 

IH) volum11I I. -· Nota red. 
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atît mai mult cu cît ceea ce ar scrie ei n-ar avea mei pe ju
mitaie efectul pe care l-ar produce o relatare autorizată de 
la Paris 475. Dar asta n-are prea mare importanţă, deoarece 
Liga 279 este în degringoladă totală din cauza anarhiştilor care 
s-au infiltrat în ea. De Rusalii ei vor ţine conferinţa delega
ţilor 476 şi atunci vom vedea ce va fi. 

Pur şi simplu nu pot să înţeleg de c e  Decazeville a eşuat 
brusc 477

, mai ales că Paul - ca Napoleon după incendierea 
Moscovei - în momentul critic a încetat să-mi mai trimită 
„Cri du Peuple". Oare parizienilor le este chiar imposibil să 
accepte lucrurile neplăcute care nu pot fi evitate ? O victorie 
la Decazeville ar fi fost frumoasă, dar, cu timpul, probabil, în
fringerea ar putea să se dovedească totuşi mai utilă pentru 
mişcare. Tot astfel, cred eu, prostiile anarhiste de la Chicago 
ar putea fi utile. Dacă actuala mişcare americană, care, ne
fiind exclusiv germană, se află încă în s tadiul triade-unionist, 
ar repurta victoria în problema zilei de muncă de opt ore, 
trade-unionismul ar deveni pînă la urmă o dogmă. Dimpo
trivă, un rezultat nedecis ar putea contribui la înţelegerea ne
oesităţii de a se urmări mai mult decît „un salariu mare şi o 
zi de muncă scurtă" . 

Publicat pentru prima oara m : 
„F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I, 
Paris, 1956 

255 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la Zilrich 

122, Regent's Park Road. N. W. 
[Londra] 3 iunie 1886 

Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 
Am citit corectura 103) şi am îndreptat cu creionul alte 

cîteva greşeli de tipar. 
103) F. Engels. „Anexă la ediţ ia americană a «Situaţiei cla5ei mun

citoare din Anglia„". - Nota red. 
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Faptul că formatul cărţii nu va fi nici pe depar-te ele
gant l-am prevăzut de mult, deîndată ce am aflat pe mîinile 
cui se află ea şi de aceea nu sînt prea surprins ; mă tem că 
acum nu mai e nimic de făcut, prin urmare, lamentările sînt 
zadarnice. 

Orice greşeli ar comite conducătorii mişcării şi micit de 
mărginiţi ar fi el, iar parţial şi masele care de abia au în
ceput să se trezească, un lucru e sigur : clasa muncitoare ame
ricană s-a pus în mişcare. Iar după cîţiva paşi greşiţi, ea va 
intra curînd pe făgaşul cel bun. După opinia mea, apariţia pe 
scenă a americanilor este unul din cele mai mari evenimente 
ale anului 470. Izbucnirea luptei de clasă în America înseamnă 
pentru burghezii din întreaga lume ceea ce ar însemna pră
buşirea ţarismului rus pentru marile monarhii militare din 
Europa - năruirea bastionului lor. Căci la urma urmelor 

America a fost întotdeauna idealul oricărui burghez : o ţară 

bogată, mare, în plină dezvoltare, cu instituţii pur bur•ghe.ze, 

fără reminiscenţe feudale sau tradiţii monarhiste, o ţară fără 

un proletariat permanent, ereditar. Aici oricine poate deveni 

dacă nu un capitalist, în orice caz un om independent, care 

poate produce sau face comerţ pe cont propriu. Şi deoarece 

pînă acum, n-au existat clase cu interese opuse; burghezii 

noştri - şi ai dumneavoastră - au crezut că America este 

deasupra antagonismelor de clasă şi luptei de clasă. Acum, 

această iluzie a fost spulberată, cel din urmă paradis burghez 

pe pămînt se transformă văzînd cu ochii într-un purgatoriu 

şi numai dezvoltarea impetuoasă a proletariatului ameriican, 

care abia a prins aripi, poate face să nu devină un infern, ca 

în Europa. Modul în care şi-a făcut el intrarea în scenă este 

absolut senzaţional ; cu jumătate de an în unnă nimeni nu 

bănuia nimic, iar acum el acţionează deodată ca o masă atît 

de organizată încjt înspăimîntă întreaga clasă a capitaliştilor. 

Regret că Marx n-a trăit să vadă asta ! 

Nu ştiu dacă trebuie să expediez această scrisoare la Zi.i

rich sau la adresa din Paris pe care mi--0 indicaţi la sfîrşitul 

scrisorii dv. Deoarece, însă, în caz că s-ar produce o eroare, 
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Zlirichul este mai sigur, trimit scrisoarea şi corectura d-lui 
SC'hlliter, care sigur le va expedia acolo unde trebuie. 

Publicat pentru prima oară 
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 

256 

Al dv. devotat, 
F. Engels, 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliiter 
la Hottingen-Ziirich 

Londra, 3 iunie 86 
Dragă domnule Schlliter, 
Doamna Wischnewetzky mi-a trimis colile de corec

tură 104), pe care trebuie să le restitui, şi mi-a indicat o adresă 
din Paris, pe care nu o pot descifra bine, fără să-mi precizeze 
că trebuie să-i expediez scrisoarea acolo. Din motive de sigu
ranţă, îndrăznesc să vă trimit dv. răspunsul şi corectura, cu 
rugămintea de a le trimite la destinaţie. Probabil că dv. cu
noaşteţi adresa din Paris, în caz contrar o veţi putea afla la 
pensiunea Tiefenau. Eu am citit-o astfel : c/Drexel, Harjes et 
Co., Paris. Vă rog să mă scuzaţi pentru deranj . 

Acum, de îndată ce mă voi elibera puţin de traducerea 
engleză a „Capitalului" 105), voi trece la „Chartismul" 44& dv.  
Începe tipărirea, şi numai jumătate din manuscris este gata, 
aşa că trebuie neapărat să termin ce a mai rămas ; acum 
n-am dreptul să mă apuc de nimic altceva. 

Salutări lui Ede 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

Al dv., F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

104) F. Engels. „Anexă la ediţia americană a «Situaţiei clasei mun
citoare din Anglia»" - Nota red. 

m) Volumul I. - Nota red. 
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257 

Engels către Karl Kautsky 
la Londra 

!ţi mulţumesc mult pentru ioată osteneala ! 1n afară de 
„Nature"

, te rog să nu-mi mai trimiţi nici un fel de ziar en
glezesc, nici pe cel din Manchester, care va veni sîmbătă, 1i 
în general, în afară de „Sozialdemokrat", de sîmbătă, încolo 
să nu-mi mai trimiţi nici un ziar, iar de luni încolo nici seri
sori, deoarece miercuri după-amiază vom fi înapoi . Vremea 
este minunată ; mîine dimineaţă aştept cu nerăbdare primele 
rezultate ale alegerilor din marile oraşe 

479
. Salutări tuturor 

de la toţi ai noştri . 

[Eastbourne] vineri 2.7 .86 478 

Publicat pentru prima oară 
în : Arhiv Marksa i Enghelsa, 
voi. I (VI), 1 932 

258 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germ::ină 

Engels către Karl Kautsky 
la Londra 

[Eastbourne, 4 iulie 1886] 

Dragă Kautsky, 
Fireşte că aş prefera să nu mai am vizitato1i, deoarece 

mîine, probabil, oricum soseşte Schorlemmer, dar asta e si
tuaţia, n-ai ce face. Dealtfel, miercuri 106) voi fi din nou la 
Londra şi sper că pînă atunci doamna Guillaume-Schack va 
avea destule de făcut la Londra. De ieri este si aici foarte 
cald, dar dinspre mare se simte în permanenţă o adiere plă
cută ; vineri era încă răcoare, aşa că seara nu puteam sta 
afară decît cu pardesiu. Multe salutări soţiei tale. Pumps, 
Percy şi Moore stau în barcă şi prind peşti pentru cină, dacă, 
desigur, le bon Dieu

1°7) nu-i va pedepsi că n-au respectat 

1oe) 7 iunie. - Nota red. 
1°7) - bunul dumnezeu. - Nota trad. 
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sfînta sîmbătă şi nu le va trimite şerpi de apă. Berea Pilsen 
e5te şi aici excelentă. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol . I (VI), 1932 

259 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 
la Londra 

[Londra, 8 iulie 1886] 

M-am întors cu bine 
478

, am fost astăzi la Guillaume
Schack, dar n-am găsit-o acasă, prin urmare n-am avut plă
cerea să fac cunoştinţă cu ea. Schorlemmer este aici, nu veniţi 
la noi mîine seară ? 

Rublicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

260 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradu<; din limba germană 

Engels către J ohann Philipp Becker 
la Geneva 

Londra, 9 iulie 1886 
Bătrîne prieten, 
Am amînat cu cîteva zile răspunsul la scrisoarea ta, deoarece trebuia mai întîi să văd dacă nu găsesc vreo posi

bilirta.te de a realiza proiectul tău parizian 
480. Din păcate, nu 

se poate, şi iată de ce : 
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1 .  Trebuie să fiu în Anglia, deoarece trebuie să mă ocup 
de corecturile şi de editarea traducerii în limba engleză a 
"Capitalului" 108), aflată sub tipar, pe care nu le puteam în
credinţa nimănui altcuiva, chiar dacă n-aş fi fost obligat prin 
contract. -

2. De trei luni sînt din nou invalid, nu pot să fac mai 
mult de 200-300 de paşi şi depind de tot felul de medici ; 
nu e ceva grav, dar mă jenează şi în orice clipă poate inter
veni o com plicaţie, dacă nu sînt cuminte, aşa că nici vorbă 
de călătorii lungi. Iar dacă - aşa cum sper - pînă la toamnă 
îmi recapăt mobilitatea, de data aceasta trebuie, pe cit posi
bil, să termin cu povestea asta veche, care de trei ani mă face 
din cînd în cînd infirm, asta înseamnă că nu trebuie să 
fac nimic care m-ar putea doborî din nou. Trebuie neapărat 
să reuşesc să umblu 2-3 ore în şir, altfel voi fi un om sfîrşit 
şi nu voi rezista la o muncă îndelungată. In ultimele 14 zile 
sperasem într-o ameliorare substanţială, dar lucrurile merg 
mai încet decît crezusem eu. 

Nădăjduiesc, însă, că lucrurile se vor rezolva altfel, E?i 
anume, odată ajuns la Paris, ai să traversezi tu canalul şi ai 
să vii la noi. Cheltuielile de transport le voi suporita eu cu 
plăcere, iar şederea aici nu te va costa nici un bănuţ. în 
august medicii mă trimit la mare pentru tratament, în sep
tembrie aştept oaspeţi clin provincie, din Germania şi, pro
babil, pe 1Soţii Lafargue de la Paris, iar cum nu am decît o 
cameră liberă voi avea destulă bătaie de cap cu găzduirea lor. 
Dar în octombrie toate acestea vor fi trecut, camera îţi va sb 
la dispoziţie în orice moment şi m-aş bucura nespus să te v�d. 
Aici avem şi mai multă linişte să voribim şi să povestim 
despre toote decît la Paris, unde nu eşti niciodată singur. 

Prin urmare, hotărăşte-te. ln plus, pînă în octombrie voi 
termina lucrările urgente, iar toate celelalte le pot amina şi 
sper că mă voi întrema suficient ca să mai pot face un chef. 
Dealtfel, dacă preferi să vii în septembrie, scrie-mi, lucru
rile se pot aranja într-un fel. Mai avem încă atîtea de discu
tat, iar tu poţi să-mi spui atit de multe lucruri din istoria 
dezvoltării mişcării pe care, după cum singur spui, nimeni 
altul nu le cunoaşte, aşa că ar fi pur şi simplu păcat dacă 
n-am face tot posibilul să ne mai întîlnim o dată şi să stăm 
de vorbă despre toate acestea. 

1118) Volumul I. - Nota red. 
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lncă n-am reuşit să fac ordine în hîrtiile lui Marx ; pentru 
asta mi-ar trebui cel puţin o lună. Poate am să izbutesc în 
toamnă ; trebuie neapărat să fac asta înainte ca ziua să se 
micşoreze prea mult. 

Iţi expediez din nou un mandat de cinci lire sterline, pe 
care sper că ai să-l primeşti imediat după această scrisoare 
sau chiar odată cu ea. 

Hotărăşte .... te, deci . M-aş bucura foarte mult să te mai 

văd o dată şi să stau de vovbă cu tine. Dacă picioarele m-ar 
fi ţinut aşa cum te ţin pe tine aş fi venit la Geneva. Dar 
aşa ! Deci aştept, sper că de dragul meu vei veni . 

Bătrînul tău, 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels. „Vergessene Briefe 
(Briefe Friedrich Engels' an 
fohann Philipp Becker)". 
73erlin, 1920 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

2 6 1  

Engels către Karl Kautsky 
la Deal 

Londra, 26 iulie 1886 

Dragă baroane, 
Ţi-am trimis astăzi un număr din „ Volkszeitung

" 109), iar 
mîine ţi-l expediez pe cel care a sosLt azi ; îţi mai trimit 

„Deutsche Worte" cu începutul unui articol despre Gustav 
Cohn 

4s1
; deocamdată este excelent. Pe băiatul ăsta 110) ar 

trebui să-l iei la „Neue Zeit"
. 

Ieri am fost relativ singuri - Tussy s-a îmbolnăvit şi ea 
şi de aceea Aveling a trebuit să plece devreme ; nu e nimic 
grav, dar e neplăcut. ln plus, plouă cu găleata, sper că la voi , 
în colţul de sud-est al Angliei, unde clima este mult mai 

apropiată de cea continentală, vremea e mai bună. 

109) „New Yorker Volkszeitung". - Nota red. 
110) Julius Platter. - Nota red. 
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Prin urmare, Dilke a fost trimis cu bine în exil poli
tic 482, requiescat in pace ! 111). Asta e făţărnicie protestantă. 
O asemenea poveste e de neconceput �n ţările catolice - ea 
nu s-ar fi pulul petrece nici la Viena, nici la Roma şi nici la 
Paris, ba chiar nici la Petersburg ; o asemenea murdărie po
lei tă nu e posibilă d ecît în două centre : Londra şi Berlin. 
Intr-adevăr, Berlinul devine un oraş mondial numai pentru 
că Londra coboară tot mai mult la nivelul Berlinului. Faptul 
că galantul căpitan Forster îşi duce dama într-un bordel este 
specific berlinez. 

In rest, la noi nu sînt prea multe noutăţi : Schorlemmer 
a plecat în Germania, eu mă simt din ce în ce mai bine. Nim 
tocmai a terminat de citit „Martirii fanteziei" (a venit şi sfîr
şitul ! ! )  şi împleteşte ciorapi. Cele mai calde salutări ţie şi 
soţiei tale de la noi doi. 

Al tău, 
F. E. 

Dacă e nevoie de făcut ceva în apartamentul tău, eu m-am 
înzdrăvenit acum suficient pentru a putea m�ge pînă acolo ; 
sper ca ameliorarea să fie de durată ; aşa că, dacă îţi pot fi de 
folos cu ceva, te rog să-mi spui. 

Publicat pentru prima oară 
în : � l\rh 1v Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

262 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Deal 

Londra, 31 iulie 86 

Dragă Kautsky, 
Mandatul poştal l-am păstrat la mine, deoarece ar fi fost 

inutil să încerc să obţin cu el banii de la imbecilul ăla de pe 
South[ampton] Road. Ţi-l ţin la dispoziţie şi, dacă nu te în-

111) - odiimească-se în pace ! - Nota trad. 
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torci înainte de plecarea mea, îl las într-un plic pe numele 
tău la doamna Parker, adică Sarah. 

1n schimb alătur un mandat poştal de 4 lire sterline pe 
numele tău, Karl K[autsky], încasat de mine, Friederich En
gels. Dacă mai ai nevoie de cîteva lire sterline, îţi stau bu
curos la dispoziţie. 

Acum aici e itimp frumos, sper că şi la voi. lnchei pentru 
.a avea şansa ca această scrisoare să sosească chiar azi şi vă 
trimit un salut cordial soţiei tale 112) şi ţie de la Nim şi de la 

Publicat pentru prima oară in : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (VI), 1932 

263 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Mount Desert 

Am primit interviul şi îţi mulţwnesc 483, m-am amuzat 
copios. După oum era de aşteptat, imbecilul îmi atribuie mie 
toate prostiile pe care le-a spus el însuşi. „Commonweal" de 
la 1 mai la 17 iulie îl voi €Xpedia mîine în două pachete. 
Acum îl primesc prin Lessner la initervale mai mari, dar in
tegral. Urmează „To-Day", deîndată ce voi primi numărul din 
iulie, care n-a sosit încă. 

Manuscrisul traducerii 113) va fi gata poimîine şi ultimele 
pagini vor fi predate editorului 114) . S-au tipărit 320 de pagini, 
ceea ce, ca vO'lum, înseamnă aproximativ cît ediţia a treia ger
mană. Cred că la sfîrşitul lui septembrie totul va fi gata, iar 
în octombrie cartea va apare. Sîmbătă 115) plec şi eu la mare ; 

112) Louise Kautsky. - Nota red. 113) Traducerea in limba engleză a volumului I al �Capitalului". 
- Nota red. 114) Swan Sonnenschein. - Nota red. 115) 7 august. - Nota red. 
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sper ca marea să ne facă bine la amîndoi, după cum sper să-i 
facă bine şi soţiei tale. 
[Londra] 3/8/86 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Briefe und Auszilge aus 
Briefen von Joh. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
und Andere". Stuttgart, 1 906 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

264 

Engels către Karl Kautsky 

la Deal 

Dragă Kautsky, 
Londra, 6 aug. 86 

Noi plecăm mîine la Eastbourne 484, adresa este aceeaşi : 
4, Cavendish Place. 

Am cumpărat pentru Liebk[necht] un bilet pe vaporul 
„Servia" al companiei Cunard şi i-am trimis chitanţa 485. 

Vei găsi aici în plic, pe numele tău, un mandat pentru 
tine. De asemenea, diverse numere din ziarele americane 
„Sozialist" şi „Volkszeitung" 116), plus „Missouri Republican" 
cu revolrtătorul interviu 483 ; numerele din „ Volkszeitung" şi 
„Republican" .te rog să le păstrezi pentru mine. 

Aş putea să te rog ca după ce te întorci să-mi trimiţi, 
ca data trecută, din cînd în cînd, adică cel mult la două zile, 
dar de regulă, de două ori pe săptămînă - scrisorile etc. ? 

Ieri am terminat manuscrisul traducerii 117) ;  s-au cules 
23 de coli şi am deja corectura. 

Liebknecht pleacă pe 4 septembrie, soţii Aveling - pe 
31 august de la Liverpool. Noi rămînem în mod cert pînă la 
23 august, iar dacă se poate, încă o săptămînă, asta depinde 
de venirea lui Liebk[necht] şi a altor posibili vizitatori. 

Despre sentinţa de la Freiberg - Dietz, Heinzel, Muller 
cîte şase luni, ceilalţi - nouă luni - ai aflat, probabil, din 
ziare. 486 Procedeu tipic german ! 

m) „New Yorker Volkszeitung". - Nota red. 117) al versiunii engleze a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
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Mulţumesc pentru ştirile din Viena 487. în general, în lume 
e linişte şi toţi se topesc de căldură, numai ruşii urzesc tot 
mai multe intrigi . Se pare că Giers plănuieşte să-i smulgă 
anul acesta lui Bismarck o sumă frumuşică, dar nu cred că 
va reuşi. 

Salutări cordiale soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară 
în : "Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

265 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

Eastbourne, 4, Cavendish Place 
11 aug. 86 

Dragă baroane, 
Voi face cu plăcere tot ce e posibil cu manuscrisul tău. 

Dar nu pot să promit nimic pentru un termen apropiat : 1. to: 
tul depinde de sosirea colilor de tipar 118), pe care va trebui 
să ie citesc cu atenţie de cel puţin trei ori fiecare - în şpalt, 
în corectura întîia şi în corectura a doua ; 2. am un teanc 
întreg de scrisori - de care nu m-am atins de trei luni - şi 
trebuie întîi să răspund la ele ; 3. am deja de şapte luni două 
manuscrise pe care trebuie să le redactez, dar, dacă voi vedea 
că nu reuşesc, le voi trimite înapoi 488. 

Prin urmare, trimite-mii manuscrisul şi nous verrons 119). 
Oricum, el 120) are nevoie, în primul rînd, numai de primul 
volum - pe acesta să mi-l trimiţi . 

Dietz nu tf"ebuie să ştie că-l redactez eu. Am avut prilejul 
să mă conving nu o dată de maniera lui de a uita de orice 
discreţie deîndată ce adulmecă un avantaj comercial. De aceea, 
la rigoare va trebui să găseşti alt mijloc de a anunţa. 

118) ale traducerii în limba engleză a volumului I al „Capitalu
lui ". - Nota red. 119) - vom vedea. - Nota trad. 120) J. H. W. Dietz. - Nota red. 
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lncepînd de ieri, vremea este variabilă. 
Din ziare etc. te rog să-mi trimiţi numai versiunile fran

ceză, spaniolă şi germano-americană ale lui „Sozialist" 121), 
„Sozialdemokrat", „Volkszeitung" 122), „ Volksfreund" şi „Na
ture", toate celelalte poţi să le laşi la o parte. De asemenea, 
toate prospectele şi rapoartele societăţilor industriale pot să 
aştepte. 

Acum mă apuc din nou de colile de tipar. Sper că aerul 
de mare v-a făcut bine la amîndoi şi în special soţiei tale. 
Noi aici în fiecare seară între 9 şi 1 1  jucăm cărţi în desperare, 
dar eu pînă acum stau excelent la pierderi. Nim şi soţii Rosher 
vă trimit salutări cordiale. 

Salutări soţiei tale, 

Publicat pentru prima oară 
in : ,.Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

266 

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la Zilrich 

4. Cavendish Place 
Eastbourne, 13 aug, 1886 

Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 
Răspunsul meu la amabila dv. scrisoare din 9 iunie a 

întîrziat din simplul motiv că, avînd foarte mult de lucru, am 
fost nevoit să suspend întreaga corespondenţă (cu excepţia ce
lei foarte urgente) pînă cînd manuscrisul traduceriţ „Capitalu
lui" 123) a fost, în sfirşit, definitivat pentru tipar. Acum am 
terminat şi pot, în fine, să încep să răspund la grămada de 
scrisori ; dv. sînteţi prima. Dacă în acea scrisoare a dv. mi-aţi 
fi comunicat că aveţi timp disponibil pentru munca de partid, 
v-aşi fi trimis imediat citeva rînduri de răspuns ; regret pro-

l!I) „Le Socialiste", „El Socialista", „Der Sozialist". - Nota red. 
m) „New Yorker Volkszeiung". - Nota red. 
m) traducerea engleză a volumului I. - Nota red. 



Scrisori din 1886 455 

fund dacă din vina mea aţi fost împiedicată să faceţi ceva 
util. 

Cînd v-am propus să traduceţi „Muncă salariată şi capi
tal" uitasem complet că o traducere în limba engleză apăruse 
deja la Londra. Intrucît ea se găseşte în librăriile din New 
York, n-are sens să mai fie tradusă o dată. 

Acum, despre „Originea" 124). Lucrarea aceasta e mult mai 
greu de tradus decît „Situaţia" 125) şi fiecare pagină v-ar so
licita muLt mai mare atenţie şi mult mai mult timp. Dar dacă 
eu aş mai avea răgazul să redactez traducerea, atunci asta 
n-ar fi o piedică, cu condiţia ca dv. să-i puteţi consacra tim
pul şi atenţia necesare şi să lăsaţi un spaţiu mai mare pe 
marginea paginei pentru ca eu să pot face modificările. Dar 
trebuie să mai ţinem seamă şi de un alt fapt. Dacă în general 
acestei lucrări îi este dat să apară în limba engleză, ea trebuie 
editată astfel încît publicul s-o poată găsi în librăriile obiş
nuite. In măsw·a în care pot eu aprecia, acest lucru nu se va 
intîmpla cu „Situaţia". Dacă regulile comerţului de carte în 
America nu se deosebesc prea mult de cele din Europa, libra
rii nu vor vinde cărţi tipărite de edituri care aparţin unor 
instituţii ale Partidului Muncitoresc, deci cu care ei nu au le
gături. Din acest motiv, lucrările chartiştilor şi ale owenişti
lor nu se păstrează nicăieri, nici măcar la British Museum, 
iar întreaga noastră literatură germană de partid nu poate fi 
găsită în librării .- acesta era cazul chiar cu mult înainte de 
legea împotriva socialiştilor 22 - şi, în afara partidului, ea 
este necunoscută. Uneori, o asemenea situaţie nu poate fi evi
tată, dar atunci cînd se poate, ea trebuie evitată. Şi dv. nu-mi 
veţi reproşa dorinţa de a scuti traducerile în engleză ale 
lucrărilor mele de o asemenea soartă care m-a chinuit timp 
de peste 40 de ani în Germania. In Anglia, situatia este de 
aşa natură încît se vor putea găsi - c:tcum sau foarte curînd -
editori pentru lucrările socialiste şi sînt convins că anul viitor 
voi reuşi să editez aici o versiune engleză şi să obţin un ono
rariu pentru traducător ; şi întrucît, în afară de aceasta, i-am 
promis doctorului Aveling încă demult că-i voi încredinţa tra
ducerea „Dezvoltării" şi cea a „Originii", dacă el îşi asigură 
singur onorariul 489, vedeţi şi dv. că apariţia unei ediţii r me
ricane altfel decît printr-o reţea obişnuită de librării n-ar 

124) F. Engels. "Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului". - Nota red. 125) F. Engels. "Situatia clasei muncitoare din Anglia". - Nota red. 
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face decît să reducă şansele ca ediţia londoneză să apară în 
librăriile obişnuite şi să fie astfel larg accesibilă publicului. 

In plus, nu cred că în momentul de faţă aceasta este car
tea de care au neapărată nevoie muncitorii americani. „Capi
talul" le va sta la dispoziţie încă înainte de sfîrşitul anului 
şi le va sluji drept carte de căpătii. Cărticica mea nu va putea 
servi ca literatură accesibilă, populară pentru propaganda pro
priu-zisă. În actualul stadiu, nedezvoltat, al mişcării, unele 
lucrări franţuzeşţi de popularizare ar fi, după părerea mea, 
mai adecvate. Deville .şi Lafargue au editat, acum doi ani, două 
cicluri de prelegeri, „Cours d'Economie Sociale", în care De
ville prezintă mai mult partea economică, iar Lafargue pe cea 
generală, istorică a teoriei lui Marx. Cu siguranţă că Bern
stein poate să vă arate un exemplar şi să obţină unul de la 
Paris, aşa încît veţi putea să apreciaţi dv. înşivă. Nu mă refer, 
desigur, la lucrarea mai mare a lui Deville, rezumatul pe care 
l-a făcut el din „Capitalul" şi care în partea a doua este plină 
de greşeli. 

14 august. Să revenim la „Originea". Nu vreau să spun 
că A veling a promis ferm să facă traducerea, dar eu mă simt 
angajat faţă de el în cazul în care traducerea va trebui să 
apară la Londra. Hotărîrea definitivă va depinde, deci, în 
mare măsură de condiţiile în care o veţi putea publica dv. în 
America. Mă opun categoric repetării a ceea ce a făcut Miss 
Foster cu lucrarea mea, „Situaţia" 126). Dacă apare posibilita
tea ca o firmă cunoscută în lumea de afaceri burigheză să edi
teze în engleză nu numai această singură carte, ci, probabil, 
o serie de alte lucrăli, şi încă cu avantajul ca traducerea să 
se facă aici (ceea ce pentru mine înseamnă economie de timp) 
veţi fi de acord că trebuie să mă gîndesc foarte bine înainte 
de a consimţi la editarea în America a acestei singure cărti
cele şi de a strica, astfel, totul. Iar avînd în vedere actuala 
::irientare antisocialistă din America, mă îndoiesc că veţi găsi 
editori profesionişti dispuşi să-şi lege numele de lucrări so
cialiste. 

Ar fi foarte bine dacă s-ar edita o serie de broşuri în 
care să se expună într-o formă accesibilă conţinutul „Capitalu
lui ". Teoria plusvalorii - Nr. 1 ; istoria diferitelor forme ale 
plusvalorii (cooperarea, manufactura, industria modernă) -
Nr. 2 ;  acumularea şi istoria acumulării primitive - Nr. 3 ;  
dezvoltarea producţiei de plusvaloare în colonii (ultimul capi-

128) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota red. 
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tol) - Nr. 4 - aceasta ar fi deosebit de instructiv pentru 
America, deoarece ar permite să se urmărească istoria econo
mică a acestei ţări, transformarea unei ţări de agricultori în
.dependenţi într-un centru al industriei moderne, iar expunerea 
ar putea fi completată cu fapte specific americane. 

Deocamdată puteţi fi sigură că va mai trece un timp pînă 
cînd masa muncitorilor americani va înce� sa citească lite
ratura socialistă. Pentru cei care citesc realmente şi care 
vor să citească se găseşte suficient material, iar „Originea" este 
lucrul care le lipseşte cel mai puţin. Spiritul anglo-saxon şi 
mai cu seamă evoluţra lui exclusiv pragmatică din America 
nu pune nici un preţ pe teorie pînă cînd nu este împins de 
o necesitate imperioasa ; iar eu contez tocmai pe faptul că 
învăţămintele pe care le vor trage prietenii noştri din pro
priile lor greşeli îi vor pregăti pentru învăţiarea teoriei. 

Al dv. foarte devotat, 
F. Engels 

Rămîn aici pînă la 27 ale lunii, apoi mă întorc la Londra. 

Publi cat pentru prima dată 
în : .,Briefe und Auszi.ige aus 
Briefen von Joh. Phil. Becker, 
J os. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
·md .\ndere". Stuttgart, 1906 
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Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 'i!JO 

la Zilrich 

Dragă Ede, 

4, Cavendish Place 
Eastbourne, 14.8.86 

Acum două săptămîni ţi-am trimis un exemplar din 
„Standard" cu o corespondenţă din Bulgaria extrem de im
portantă despre intrigile ruseşti în Balcani. De atunci, situaţia 
s-a agravat. Alexandru al III-iea, după x;i.wneroasele eşecuri, 
are nevoie de un succes, iar întrucît se ţes fel şi fel de intrigi 
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s-ar putea întîmpla ca aceşti domni să nu mai poată domina 
situaţia pe care au creat-o şi să izbucnească un război. în le
gătură cu aceasta, voiam să-ţi comunic ştirea despre care 
corespondentul din Petersburg al lui „Daily News" susţine că 
este adevărată, in ciuda tuturor dezminţirilor date, şi anume 
că de la 1 8  august pînă la sfîrşitul lunii la Wilna 127), deci în 
apropiere de graniţa cu Prusia, se vor desfăşura manevre în 
care se vor confrunta şase corpmi de armată ruseşti cu alte 
şase ; prin urmare, acolo se vor concentra 1 2  corpuri de ar
mată (întreaga armată germană n-are decît 1 8), potrivit celor 
mai modeste estimări - 240 OOO de oameni. Este evident că 
asemenea sume colosale nu se aruncă pe fereastră pur şi 
simplu de dragul reclamei. In plus, Alexandru al III-lea a 
interzis prezenţa la manevre a tuturor ofiţerilor străini, chiar 
şi pe cea a prusianului Werder. în timp ce aceşti 240 OOO de 
oameni vor fi masaţi la graniţă, domnul Giers va veni în 
Germania să ducă tratative cu Bismarck. Manevra este extrem 
de îndrăzneaţă, mai ales faţă de bătrînul Wilhelm, căruia îi 
atinge coarda cea mai sensibilă. Plin urmare, lucrurile ar pu
tea lua o întorsătură proastă şi s-ar putea să se ajungă la 
război. N-ar fi exclus, ce-i drept, ca totul să decurgă în li
nişte, deoarece este cert că Giers nu este amator de asemenea 
demonstraţii nebuneşti. Am considerat, însă, că este mai bine 
să-ţi atrag atenţia asupra acestei istorii ciudate. 

Spune-i lui Schli.iter că mă voi apuca de lucrarea lui 446 
deîndată ce mă întorc la Londra. Poate că încă înainte de asta 
am să-l văd pe bătrînul Harney şi am să pot afla de la el 

multe detalii interesante pentru Schli.iter. 
Calde salutări. Pe 28 mă înapoiez la Londra. 

Publicat pentru prima oară 
In : „Arhiv Marksa i Enghelsa ", 
vol. I, 1924 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

127) denumirea actuală - Vilnius. - Nota red 
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Engels către August Bebel 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

459 

4, Cavendish Place 
Eastbourne, 18 Aug. 1886 

Dragă Bebel, 
E mult timp de cînd nu ţi-am dat veşti despre mine, dar 

pe de o parte nu s-eu produs evenimente deosebite care să 
facă necesar un schimb de păre1i, iar pe de altă parte a tre
buit să lucrez atît de intens la manuscrisul traducerii „Ca
pitalului" 128) încît de aproape două luni şi jumătate am fost 
nevoit ca în principiu să renunţ literalmente la orice corespon
denţă, cu excepţia celei strict urgente. Acum am terminat '?i 
au mai rămas doar istovitoarele corecturi care mă chi.nuiesc 
pînă şi aici, la mare, dar, în fine, pot să umplu golul, cu atît 
mai mult cu cît s-au petrecut unele lucruri despre care me
rită scris. 

1n primul rînd, sentinţa de la Freiberg 486. Judecătorul 
german, în primul rînd cel saxon, pare să nu fie încă satisfă
cut de propria-i mîrşăvie. Cu el se întîmplă aşa cmn s-a în
tîmplat pe timpul Internaţionalei cu Eccal'ius, despre care 
Pfănder spunea odată : Incă nu-l cunoaşteţi pe E[ccarius], el 
vrea să devină cu mult mai rău decît este. Iar saxonii nu 
fac excepţie. Toate oficialităţile din Germania sînt corupte, 
dar într-un stat mic există o corupţie aparte. Acolo funcţio
nărimea, total sau parţial ereditară, este atît de puţin nume
roasă şi pe deasupra ţine atît d e  mult la privilegiile ei de 
castă, încît pretutindeni - în justiţie, poliţie, administraţie, 
armată - toţi sînt fraţi şi veri care se sprijină unul pe altul 
şi lucrează mînă-n mînă, aşa încît toate normele de drept obli
gatorii în statele mari sînt eludate şi tot ce este imposibil 
devine posibil. Ceea ce este posibil acolo am mai văzut în 
afară de Germania în Luxemburg, foarte recent pe insula 
Jersey, iar în perioada potlogăriei bonapartiste - în Elveţia .  
Şi sînt convins că Bismarck ar institui aceleaşi rînduieli în 
orice stat german mic din clipa în care curtea - aflată în 
fruntea bandei de tîlhari - nu i-ar mai opune rezistenţă. în 
cel mai mare dintre aceste state mici, în Prusia însăşi, nobi-

US) versiunea engleză a volumului I. - Nota red. 
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li mea ofi ţ.erească şi funcţionărească alcătuieşte o astfel de 
„familiuţă", capabilă de orice în numele intereselor de castă 
reale sau imaginare. 

In momentul de faţă, clica guvernantă e copleşită de griji. 
Odată cu moartea bătrinului Wilhelm pentru ea va veni o 
perioadă de incertitudine şi şovăieli şi de aceea - consideră 
ea - trebuie să se creeze din vreme o situaţie cît mai stabilă. 
Aşa se explică valul de persecuţii, amplificat de furia provo
cată acestei clici de eşecul total al întregii activităţi desfăşurate 
pînă acum împotriva noastră şi speranţa într-un mic scandal 
care să le ofere posibilitatea să înăsprească din nou legea 129). 
Iată de ce va trebui să staţi nouă lunl după gratii. 

Sper că vei reuşi să te întremezi atît de bine în călăto
riile din vara aceasta încît cele 9 luni să nu-ţi afecteze sănă
tatea. Pentru partid această absenţă forţată a ta va fi o mare 
pierdere ; e drept că docilii vor trebui să priceapă în sfîrşit 
că docilitatea nu-i salvează de la închisoare, d ar asta nu-i va 
schimba, iar tot ce îngreunează organizarea maselor noastre 
şi, prin urmare, exprimarea în mod organizat a voinţei lor, 
le uşurează docililor manevra de a se erija în adevăraţi re
prezentanţi ai pa�·tidului. Iar cind vor şti că tu eşti după gra
tii, se vor umfla şi mai mult în pene. Atunci multe vor de
pinde de Liebk[necht], dar acesta de cine va depinde ? Peste 
două săptămîni, el va veni aici şi în orice caz îmi va relata 
o mulţime de cancanuri din partid, adică atît cît va considera 
el necesar să-mi relateze. De un lucru poţi să fii sigur : păre
rea mea despre mişcarea germană în ansamblu şi despre tactica 
pe care aceasta trebuie s-o urmeze, precum şi despre diferi
tele persoane din mişcare, inclusiv despre Liebk[necht], va 
rămîne, atît înainte cît şi după aceea, neschimbată. De altfel, 
mă bucur mult că-l voi revedea, deşi ştiu din experienţă 
că toate argumentele mele vor fi zadarnice - în cel mai bun 
caz va ţine seama de părerea mea în America, unde Tussy 
Aveling îl va struni din cînd în cind, ca să-l menţină pe dru
mul cel bun 485• 1n ceea ce priveşte însă succesul financiar al 
călătoriei am oarecare dubii. De cînd mişcarea americană a 
devenit o realitate, ea trebuie să înceteze de a mai fi o s ursă 
de bani pentru Germania. Ea a putut fi o astfel de sursă atît 
timp cît a fost pur academică. Acum, însă, cind muncitorii 
anglo-americani au ieşit din letargie, se pune problema de a-i 
sprijini prin cuvînt şi prin presă în primii lor paşi încă şo-

1�0) Comp. volumul de faţă, p. 463-464. - Nota red. 
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văielnici, de a crea în rîndurile lor un nucleu cu adevărat 
socialist - iar asta costă bani. Totuşi, de data aceasta o să 
mai pice cîte ceva. 

Această intrare a americanilor în mişcare şi noul avînt 
al mişcării franceze d atorită celor trei deputaţi muncitori şi 
Decazevill-ului 436 

- iată două evenimente de importanţă is
torică mondială ale acestui an. In America sînt tot felul de 
absurdităţi : ba anarhişti, ba Knights of Labour 491 - d ar toate 
astea sînt fleacuri, lucrurile s-au pus în mişcare şi vor evolua 
rapid. Vor mai fi încă unele deziluzii - sforarii vechilor par
tide politice se pregMesc d eja să tuteleze din culise partidul 
muncitoresc pe cale de a se naşte - şi se vor face gafe cu 
adevărat monumentale. Cu toate acestea însă, acolo lucrurile 
vor merge mai rapid decît oriunde în altă parte. 

In Franţa, cele 108 OOO de voturi date lui Roche 464 au 
-demonstrat că vraja radicalismului s-a risipit, iar muncitorii 
parizieni încep să se dezică de radicali, şi îincă masiv. Pentru 
a consolida aces-t succes, această poziţie nou cucerită, ai noştri 
au reuşit să transforme organizaţia vremelnic creată pentru 
alegerea lui Roche 'intr-una permanentă 492, devenind astfel 
mentorii teoretici ai muncitorilor care se distanţează de radi
cali 339. Aceşti oameni îşi spun toţi socialişti, dar de abia 
acum ei se conving dintr-o experienţă amară că fleacurile lor 
demodate preluate de la Proudhon şi L. Blanc nu sînt decît 
un . gunoi burghez şi mic-burghez - şi de aceea devin destul 
de receptivi la teoria lui Marx. Acesta este rezultatul faptului 
că radicalii se află pe jumătate la putere ; cînd ei vor fi pe de-a 
întregul la putere, toţi muncitorii le vor întoarce spatele, iar 
eu afirm : victoria radicalismului, adică victoria vechiului so
cialism francez demodat în Cameră înseamnă victoria marxis
mului în primul rînd în Consiliul municipal al Parisului. O, 
d acă Marx ar fi trăit să vadă cum se confirmă în Franţa şi 
în America afirmaţia lui, că republica d emocratică, nu mai 
este astăzi decît un cîmp de bătălie pe care se dă lupta de
cisivă dintre burghezie şi proletariat. 

· Aici, în pofida tuturor, a tuturor, nimic nu se clinteşte. 
Nici măcar nu se poate afirma că există, ca pe vremea lui 
Owen, o sectă socialistă. Cîte capete, atîtea secte. The Social 
D�mocratic Federation 229 are măcar un program şi o oarecare 
disdpHnă, dar nu are nici un fel de priză la mase. Şefii ei 
sint nişte aventurieri politici, nişte arivişti, iar ziarul lor 
„,Justice" nu răspîndeşte <lecit o singură şi colosală minciună 
- puterea mondial-istorică şi importanţa federaţiei. Acest 
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lucru îl uită uneori chiar şi bunul Ede, care, citînd ziarul în
tr-un moment nepotrivit, aduce mişcării autentice din Anglia 
mai multe prejudicii decît foloase ; e<l, acolo, nu paate să în

ţeleagă cum speculează „Justice" acest lucru aici. Liga 279 trece 

printr-o criză. Morris - visător sentimenrtal, bunăvoinţa per

sonificată, pînă într-atît înduioşată de sine încît se transformă 
în rea-voinţă, în refuzul de a învăţa ceva - s-a poticnit de 

frazeologia revoluţionară şi a devenit victima anarhiştilor. Bax 

este foarte înzestrat şi înţelege cîte ceva, dar, după obiceiul 

filozofilor, şi-a încropit un socialism propriu, pe care-l consi

deră drept teoria autentică a lui Marx, provooînd astfel mult 

rău. Dealtfel, la el asta e o boală a copilăriei, care va trece ; 
păcat numai că acest proces se desfăşoară sub ochii publicu

lui. Aveling este nevoit să muncească atît de mult pentru 

pîinea cea de toate zilele, încît prea mult nu poate să inveţe
nici el ; este singurul cu care mă văd cu regularitate. Apari

ţia „Capitalului" 130) în limba engleză va lumina însă enorm 

de mult capetele. 

Acum însă trebuie, să închei, ca să mai pot expedia scri

soarea astăzi. Este ora 6,45 şi curînd se va servi ceaiul, iar 
la opt pleacă ultima poştă. Rămîi, deci, cu bine şi nu-mi plăti 
cu aceeaşi monedă pentru îndelungata mea tăcere, şi mai ales 

să fii convins că orice bîrfă la adresa ta se va lovi de mine ca 
de un zid. 

Bătrînul tău, 
F. E. 

Rămîn aici în mod sigur pînă pe la 28 ale lunii 484
, după 

această dată e mai bine să-mi scrii la Londra. 

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

130) Volumul I.  - Nota red. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

Dragă baroane, 

4, Cavendish Place 
Eastbourne, 20/8/86 

Iţi restitui scrisoarea lui Dietz 493. Dacă tu primeşti asi
gurări că Bl[os] nu va avea dreptul să insereze nimic fără 
aprobarea ta prealabilă, munca pur mecanică poţi s-o laşi în 
seama lui. în cel mai rău caz te repezi pentru cîteva zile la 
Stuttgart şi aranjezi lucrurile. Oricum, e mai bine decît să 
încerci să te duci acolo pentru 6 luni, jncercare ce se va solda, 
după trei săptămîni, cu expulzarea ta, ceea ce i-ar da, într-a
devăr, mînă liberă, domnului Blas. Singurul lucru d e  care 
trebuie să ţii seama este ca în acest timp tu să exerciţi un 
control ceva mai sever, pentru ca Blas să nu profite de situa
ţia creată şi să publice vreo parcărie. 

Este de la sine înţeles că mă paţi menţiona în prospect 
în calitate de colaborator ; de asemenea îţi voi pune la dispo
ziţie cu dragă inimă prefaţa la traducerea engleză a „Situaţiei 
clasei muncitoare" 131) de îndată ce o voi primi. Nu este mare. 
Să-ţi" mai promit încă ceva concret nu sînt în măsură, deocam
dată, cu atît mai mult cu cît întreprinzătorul Schlliter vrea 
să reediteze „Problema locuinţelor", lucru care va necesita 
revizuirea textului şi o prefaţă 132), precum şi lucrarea lui 
Borkheim „Patrioţii de paradă", pentru care trebuie să scriu 
o scurtă biografie a lui Borkheim 133). După cum vezi, nu tre
buie să am grijă să-mi găsesc de lucru, de �sta au grijă alţii. 

Planul tău - de a lua o casă şi de a o mobila - este 
foarte înţelept ; dar după un timp te vei convinge că trenurile 
de seară pleacă spre Harrow prea devreme, aşa că te-aş sfătui 
să cauţi şi în altă parte. Dealtfel, peste tot e cam acelaşi lucru. 

Recrudescenţa bruscă a furiei urmăririlor se explică, evi
dent, prin apropierea morţii bătrînului Wilhelm. Pentru banda 

• 131) F. Engels. „Anexă la ediţia americană a «Situaţiei clasei 
munotoare din Anglia»". - Nota red. 

· m) F. Engels. „Prefaţă la la ediţia a doua a lucrării «Contribuţii 
la problema locuinţelor»". - Nota red. 

133) F. Engels. „Introducere la broşura lui Sigmund Borkheim 
... Jn amintirE'a patrioţilor de paradă germani (1806-1807)»". - Nota red. 
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care se află acum la putere ea va inaugura o perioadă de in
certitudine şi de aceea aceşti domni doresc să-şi asigure, în 
măsura posibilului, o poziţie fermă ; în parte, punîndu-i pe 
toţi în faţa unor fapte împlinite în politica internă, iar în 
parte, dacă vor reuşi, provocînd scandaluri şi băgînd astfel 
şi mai mult spaima în filistini 134). Această bandă ar da mult 
ca la Berlin să se producă o zăpăceală cum s-a întîmplat la 
Amsterdam cu bătaia ţiparului 494• La aceasta se mai adaugă 
furia personală a lui Puttkamer, care, ca un adevărat prusian. 
consideră fiecare prostie a sa soldată cu un eşec drept o jignire 
adusă de alţii valoroasei sale persoane. 

Percy, Pumps şi Lily au plecat marţi la W almer, lîngă 
Deal, la bătrînii Rosher, iar astăzi trebuiau să se întoarcă, dar 
pînă acum - nici o veste. I�ri a fost teribil de înăbuşitor, înno
rat, dar astăzi este o vreme minunată. Nim e sănătoasă şi îţi tri
mite salutări călduroase, la care mă alătur. Sper că soţia ta 
se simte bine. 

Al vostru, 
F. E. 

lţi mulţumesc pentru Sonnenschein, pachetul a fost ex
pediat din greşeală la Regent's Park Road, în el se află ceea 
ce îmi lipseşte aici ; am şi cerut la poştă să-mi fie trimis 495. 

Publicat pentru prima oară 
in "Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 
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Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zilrich 

Dragă Ede, 

Sper că ai primit cele cîteva rînduri pe care ţi le-am 
trimis prin doamna Schack 135).  Ruşii au coborît tonul ; intri
gile continuă în culise şi sînt îndreptate în primul rînd împo-

13�) Vezi volumul de faţă, p. 460 - Nota red. 
185) Vezi volumul de faţă, p. 458. - Nota red. 
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triva intereselor Angliei în Asia - în Turkestan şi China. 
Astfel, pentru anul acesta pericolul de război a fost înlăturat. 
Cei 240 OOO de oameni despre care scria corespondentul lui 
„Daily News" nu cred că se vor mai pune acum în mişcare . . .  
Asta spre informarea ta. Evenimentele evoluează atît de ra
pid, încît veştile alor noştri sînt de cele mai multe ori înve
chite. Sărmanul baron 136), este disperat că nu-i scrii nici 
un rînd. 

[Eastbourne] 20/8/86 

Publicat pentru prima oară 
Îl'l : ,.Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

2 7 1  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din Umba germană. 

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Ziirich 

Dragă domnule Schliiter, 

4, Cavendish Place
Eastbourne, 20. aug. So 

V-a venit, în sfîrşit, rîndul şi dv. Am fost nevoit să renunţ 
la corespondenţă căci trebuia să termin manuscrisul engle
zesc 137) .  

Prin urmare, mai întîi despre scrisoarea dv. din 10  martie. 
1. Am primit, în fine, banii trimişi în contul meu curent 

şi am dat o chitanţă dublă 138) . 
2. L-am citit pe Lexis 139) . Omul nru e prost deloc, dar 

e un mare ticălos şi el ştie asta. 

139) Karl Kautsky. - Nota red. 
ia•) - al volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
m) Vezi volumul de faţă, p. 414 - Nota red. 
1ae) W. Lexis. „Die Marxsche Kapitaltheorie". - Nota red. 
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3. „Originea" - modul în care a acţionat Dietz a fost 
pentru mine o dovadă a felului arbitrar în care procedează 
el în afaceri, iar pe viitor o să ţin cont de asta. In general, 
lucrurile au mers bine şi cartea va putea, astfel, să fie din 
nou în vînzare 444• 

4. Adresele Consiliului General. Nu voi putea şti dacă 
le am pe toate decît atunci cînd prietenii mei îmi vor lăsa 
timp să pun în ordine scrisorile şi celelalte hîrtii ale lui Marx. 
Prin urmare, deocamdată J11U vă pot ajuta 496. 

5. Manuscrisul despre chartişti 446 va fi gata deîndat.ă ce 
mă voi întoarce la Londra, după 28 ale lunii. Voi avea, pro
babil, posibilitatea să mă consult cu bătrinul nostru Harney, 
care trebuie să fie acum la Londra, asupra punctelor îndoiel
nice. Articolul din „Rheinische Jahrbilcher" este al lui Weerth 
şi puteţi să-i daţi numele. 

Cartea poştală din 8/6 . - Dacă aveţi ocazia puteţi să-mi 
trimiteţi scrisorile rămase de la Hess, deşi nu cred că ele con
ţin altceva decît bîrfă. Bunul Moses a ieşit, după 1848, din 
orice mişcare adevărată şi numai un timp a mers alături de 
lassalleeni sub conducerea lui Schweitzer. 

Scrisoarea din 16/8 . - Am să revăd cu plăcere „Problema 
locuinţelor". In general, lucrarea poate fi tipărită aşa cum 
este (în măsura în care nu mă înşală memoria). Va fi necesa_!:ă 
o mică introducere. 

O nouă ediţie a „Patrioţilor de paradă" ar fi, desigur, 
foarte binevenită. Autorul lucrării este Borkheim, iar eu i-aş 
scrie o scurtă biografie 140). Dar cum şi din această lucrare, 
ca şi din „Problema �ocuinţelor", eu nu am decît un exemiplar, 
iar la ambele vor fi necesare, probabil, note, v-aş fi foarte 
îndatorat dacă mi-aţi trimite (la Londra) cîte un exemplar 
din fiecare. 

Alătur cîteva rinduri pentru Ede, pe care vă rog !'>ă i le 
transmiteţi. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

140) F. Engels. - „Introducere la broşura lui Sigmund Borkheim 
„tn amintirea patrioţilor de paradă germani (1806-1807)„". - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

467 

Deoarece mi-ai scris că îmi vei trimite sîmbătă scriso-
1ile etc., vreau numai să-ţi comunic că nici sîmbătă, nici ieri, 
nici astăzi - luni - pînă la 7 seara, n-am primit nimic ; 
contam cel puţin pe „S[ozialdemokrat]" .  

L[iebknecht] îmi scrie că, după toate probabilităţile va 
sosi săptămîna aceasta. Voi veni pentru o zi la Londra ca să-l 
intîlnesc ; am să-i scriu în prealabil. Salutări soţiei tale de
la Nim şi de la 

[Eastbourne] 23/8/86 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 
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Al tău, F. E. 

Originalul Îll limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

Dragă Kautsky, 

4, Cavendish Place
Eastbourne, 24/8/86" 

Avalanşa ta de scrisori de azi dimineaţă m-a copleşit, 
m-a zdrobit, m-a strivit, m-a ameţit. Am să mă străduiesc să 
mă descurc cumva ca să pot răspunde la ele. lţi mulţum.esc
mult ! 

Liebknecht îmi scrie că va pleca, probabil, chiar mîine
direct la Londra, prin Vlissingen. în fiecare zi aştept veşti mai 
detaliate şi deîndată ce voi affa ziua sosirii lui voi veni pen
tru o zi la Londra şi-l voi lua încoace. Măgarul 141) nu i l-aş 
cumpăra, pe vapor poate să scrie şi fără el. Sau intenţionează 
să aibă tot timpul rău de mare ? Dar nici un măgar 141) n-a 
reuşit pînă acum să scape de răul de mare. 

u1) Joc de cuvinte ; Esel - „măgar" şi „pupitru". - Nota red. 



468 F. Engels 

In zilele de 12-13 vrea să treacă pe la mine, la Londra, 
bătrînul Becker 142) din Geneva. 

La mijlocul lui septembrie promit să vină la Londra mama 
Schack şi soţii Wischnewetzky. 

Dacă pe deasupra vor mai veni şi Schorlemmer şi soţii 
Lafargue - de la Schorlemmer am primit pe 16 august o ve
dere din Bellaggio, pe lacul Como - o să fie o înghesuială . . .  

Noi rămînem aici pînă la 4 septembrie (de sîmbătă într-o 
săptămînă) 484. 

Nim şi Pumps trimit salutări cordiale soţiei tale şi ţie. 

Publicat pentru prima oară 
în : "Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 
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Di tto al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Draga mea Laura, 

4, Cavendish Place 
Eastbourne, 24 aug. 86 

Astăzi dimineaţă am primit de la Londra scrisoarea ta 
-din 20 ale lunii, împreună cu o mulţime de alte scrismi şi de 
ziare - de aceea astăzi nu pot decit să-ţi trimit cecul de 
15 lire. 

Bătrinul Becker scrie că va fi aici (la Londra) pe la 12 sep
iembrie, împreună cu van Kol. 

Contesa Guillaume-Schack, care a fost aici numai cu o 
lună în urmă, scrie că va veni în jurul lui 15 septembrie îm
preună cu soţii Wischnewetzky (el este rus, ea - yankee) .  

Liebknecht îmi scrie că ar putea pleca la Londra chiar 
mîine. Deîndată ce-mi va comunica ziua sosirii sale, mă voi 

142) Johann Philipp Becker. - Nota red. 
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duce la Londra să-i văd pe Edward şi Tussy înainte de ple
carea lor 485, şi să-l aduc aici pe Liebknecht pentru cîteva 
zile - apoi ne întoarcem la Londra la 4 septembrie 484 . 

Mă bucur să aflu că evenimentele de la Vierzon 497 sînt 
folosite la fel ca cele de la Decazeville 436

. 

Zilele trecute am primit o vedere de la Schorl[emmer], din 
.Bellaggio, pe lacul Como. 

Salutări de la Nim, de la Pumps şi de la al tău care 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. „Correspondance", 
t. I, Paris, 1956 
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te iubeşte, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

Dragă baroane, 

4, Cavendish Place 
Eastbourne, 25/8/86 

Scrisoarea ta va sosi la Offenbach la ţanc, deoarece 
L[iebknecht] pleacă de abia pe 26 seara de la Borsdorf, prin 
urmare pe 27 este la Offenbach şi de abia pe 29  la prînz, la 
1,40, pleacă de la Koln, dacă trece prin Vlissingen, aşa cum 

mi-a scnis mai demult. 
Aşadar, duminică 143) seara voi fi la Londra, între orele 

9 şi 10, şi sper să vă văd chiar în aceeaşi seară. Lui L[ieb
knecht] i-am propus ca imediat ce soseşte să ia o trăsură şi 
.să vină la mine - ce mai vrea ? 

M-ai îndatora foarte mult dacă vineri seara ai trece pe 
la mine să vezi dacă au sosit scrisori, şi anume o scrisoare 

us) 29 august. - Nota red. 
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de la Union Bank. of London, şi mi le-ai trimite ca să pot 
sîmbătă dimineaţă să mai rezolv unele! afaceri. 

Cele mai bune salutări. 

Publicat pentru prima oară 
în „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 
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Al tău, 

F. E. 
Originalul în limba germană 

Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

Eastbourne, 26 aug. 86 

Dragă Kautsky, 
Liebk[necht] soseşte luni 144) la gara pe care trebuie să i-o 

indici tu - via Flushing - dacă nu va primi scrisoarea ta, 
atunci la Holborn. Prin urmare, n-are nevoie de sfaturi. Dacă 
nu găseşte pe nimeni la gară, ia o 1:răsură şi vine la mine. 

Eu sosesc la Londra sîmbătă după-amiază, cel tîrziu 
seara, în măsura posibilului pe la 4-5 voi fi în Regent's 
Park Road. Duminică va veni, probabil, la mine Harney. De
talii îţi voi comunica ve1ibal. Dacă vineri va fi la mine acasă 
o scrisoare de la Union Bank şi tu vei putea s-o expediezi 
înainte de 5,30 ar fi foarte bine ; dacă nu, las--0 acolo pînă 
vin eu. De asemenea, lasă toate celelalte, nu e grabă. 

Salutări cordiale soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Traducerea „Capitalului" va apare la W. Swan Sonnen
schein, Lowrey and Co., Paternoster Square, London. 23 de 

H4) 30 august. - Nota red. 
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coli sînt deja tipărite, iar întregul manuscris se află în tipo
grafie. Din păcate, n-am putut găsi nicăieri articolul incri
minat, altfel aş fi putut, probabil, să-ţi comunic unele deta
lii 498. Pe Liebk[necht] ai să-l vezi, probabil, mai înainte de 
a fi primit această scrisoare, el a plecat alaltăieri cu vaporul 
„Servia" 485. Deîndată ce voi rezolva lucrările cele mai ur
gente - încă în cursul acestei săptămîni - am să-ţi scriu mai 
pe larg. 

(Londra) 6./9./86 

Publicat pentru prima oară in : 
„Briefe und Auszi.ige aus 
Briefen von Joh. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
und Andere", Stuttgart, 1906 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Editura F. N. Nestler şi Melle 

la Hamburg 

(Ciornă) 

{Londra, 11 septembrie 1886) 

Stimaţi domni, . 
Insinuarea cuprinsă în scrisoarea dv. din 9 septembrie 

trebuie s-o resping în modul cel mai ferm 499• 
Chiar dacă Kautsky şi, graţie lui, Dietz, a ajuns la ideea 

de a elabora o asemenea culegere de extrase numai ca ur
mare a propunerii pe care mi-aţi făcut-o, nu aveţi temeiuri 
să reclamaţi �cest lucru, deoarece în cartea dv. poştală din 
15  mai îmi comunicaţi : 

„Trebuie să recunoaştem deschis că fără participarea 
dv. nu ne vom putea realiza ideea". 

Deoarece dv. aţi renunţat, ei au avut dreptul incontes
tabil de a o realiza. Nu pot să înţeleg ce mi se poate re
proşa mie în această privinţă. 

Dar, în plus, supoziţia de mai sus nu este nici măcar în
temeiată. Despre necesitatea editării unei asemenea culegeri 
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se discută de mai mulţi ani în cercurile socialiste şi pînă la 
un anumit punct culegerea a şi fost pregătită. Ştiu chiar de 
la Dietz că încă de la întemeierea întreprinderii sale îl 
preocupă această idee. Cînd am discutat cu Kaustky propu
nerea dv„ unul din motive�e pentru care el a refuzat a fost 
acela că se află deja în corespondenţă cu Dietz în legătură 
cu un proiect absolut similar şi că, în această chestiune, el 
este atît de angajat faţă de Dietz încît e nevoit să respingă 
orice altă propunere de acest gen provenind de la alte per
soane. 1n răspunsul meu 145) am dat să se înţeleagă acest 
lucru, atît cit am putut ; mai mult nu aveam dreptul să spun. 
La data cînd mi-aţi scris, lucrurile erau, practic, atît de avan
sate încît Kautsky se ocupa de mai multe săptămîni cu pre
gătirea primei părţi (despre Marx) şi, prin urmare, nu avea 
nevoie de nici un fel de impuls din partea dv. 

Faptul că anunţul lui D[ietz] apare tocmai acum nu este 
nici el, cîtuşi de puţin, o urmare a celor comunicate mie de 
către dv. şi despre care Dietz, din cite ştiu, nici măcar nu are 
idee. Este doar rezultatul faptului că Dietz e nevoit, din cauza 
condamnării pe care a primit-o la Freiberg 486, să facă să avan
seze în aşa măsură o serie de lucrări încîct ele să poată fi con
tinuate şi fără supravegherea lui în timpul celor şase luni de 
închisoare. 

1n sfera afacerilor m-am obişnuit să aud asemenea re
proşuri pripite, întemeiate pe o insuficientă informare. Este 
unul din acele obiceiuri mic-burgheze germane, care nu le vor 
permite niciodată germanilor să joace un rol cu adevărat mare 
în sfera afacerilor. Trebuie, însă, să recunosc că o asemenea 
comportare din partea unei firme cu reputaţie, ca a dv., mă 
miră într--0 oarecare măsură. 

Publicat pentru prima oară In : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935 ed. rusă 

Cu stimă 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

u.') Vezi volumul de faţă, p. 439-440. - Nota red. 
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Engels către August Bebel 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 
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Londra, 13 septembrie 1886 

Dragă Bebel, 
Ceea ce mă mira m întreaga istorie bulgară şi orien

tală 3:;2 este faptul că ruşii au descoperit de abia acum ceea ce 
Marx comunica Internaţionalei încă în 1870 146) şi anume, că 
prin anexarea Alsaciei etc. ei au devenit arbitrul Europei . Sin
gura explicaţie plauzibilă este că, de la război încoace, pretu
tindeni (în Rusia în 1874) a fost introdus sistemul Landwehr
ului prusian, iar în aceste condiţii este nevoie de 10-12 ani 
pentru ca o asemenea armată să devină puternică. Acum Rusia 
-şi Franţa şi-au organizat astfel armatele, deci se poate începe. 
Tocmai de aceea armata rusă, care este nucleul panslavismu
lui, face acum presiuni atît de puternice asupra guvernului 
încît ţarul 147) este nevoit să-şi învingă antipatia faţă de Re
publica Franceză şi să se alieze cu ea, sau să obţină acordul 
lui Bismarck pentru politica orientală a Rusiei - acestea sînt 
singurele două posibilităţi care i-au rămas. Bismarck şi \Vil
helm aveau următoarea alternativă : să se împotrivească Ru
siei, deci perspectiva unei alianţe ruso-franceze şi a războiului 
mondial sau a unei revoluţii ruse iminente prin alierea ni
hiliştilor cu panslaviştii, sau să cedeze în faţa Rusiei, adi,..ă să 
trădeze Austria ! Că Bismarck şi Wilhelm n-au putut acţiona 
altfel decît au acţionat mi se pare limpede din punctul Zor 
de vedere, iar marele pas înainte constă tocmai în faptul că a 
devenit absolut evident că interesele HohenzollemLlor si cele 
ale Germaniei sînt ireconciliabile. Imperiul german va

' 
fi în 

pericol de moarte din cauza bazei sale prusace. 
Deocamdată - probabil pînă la sfîrşitul iernii toată 

istoria va putea fi muşamalizată, dar panslaviştilor pofta I c• 
vine mîncînd şi o ocazie atît de fav<;>rabilă ca acum nu vor 
mai avea. De îndată ce ruşii vor reuşi să ocupe Bulgaria, ei 
vor porni spre ConstaI111:inopol, dacă nu-i va opri vreun obsta-

148) K. Marx „A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian„ 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 17, Editura politică, Bucureşti, 
1963, p. 284-292). - Nota red. 147) Alexandru al III-lea. - Nota red. 



474 F. Engels 

col insurmontabil, bunăoară o alianţă germano-austro-engleză. 
De aici apelurile insistente ale lui Bismarck ca Anglia să pro
moveze o politică antirusă mai activă, apeluri ce apar acum 
aproape zilnic în „Standard", sub pretext că Anglia ar trebui 
să împiedice un război mondial. 

In orice caz, contradicţiile dintre Austria şi Rusia în Pe
ninsula Balcanică sînt atît de puternke încît un război devine 
mai probabil decît menţinerea păcii. Iar atunci nu va mai fi 
vorba de un război locaL Care va fi rezultatul - cine va ieşi 
învingător - nu este imposibil de prevăzut. Armata germană 
este, fără îndoială, cea mai bună şi are cel mai bun coman
dament, dar ea este numai una dintre multe altele. Austriecii 
sînt imprevizibili şi din punct de vedere militar, atît în ce pri
veşte numărul, cît mai ales comandamentul, şi întotdeauna au 
fost bătuţi, deşi au avut cei mai buni soldaţi. Ruşii, ca întot
deauna, se amăgesc cu forţele lor imense - pe hîrtie ; ei sînt 
extrem de slabi în ofensivă, dar puternici cînd este vorba de 
apărarea propriei lor patrii . Punctul lor ce� mai slab este, 
în afară de comandamentul suprem, lipsa de ofiţeri capabili 
să conducă mase imense ; ţara nu produce un mare număr de 
oameni instruiţi. Turcii sînt cei mai buni soldaţi, dar la ei 
conducerea superioară este întotdeauna lamentabilă, dacă nu 
venală. In fine, francezii - care sînt prea evoluaţi din punct 
de vedere politic pentru a putea suporta o instituţie ca cea a 
înrolării voluntare în timp de un an şi deoarece burghezul 
francez (ca individ) este absolut lipsit de spirit războinic -
duc şi ei mare lipsă de ofiţeri. In sfîrşit, la toţi în afară de 
germani, noua organizare n-a fost încă \ erificată. Prin w·mare, 
toate aceste mărimi - atît cantitativ, cît şi calitativ - sînt 
foarte greu de estimat. In ce-i priveşte pe italieni, este cert 
că la un efectiv egal vor fi bătuţi de orice altă armată. Dai· 
cum se vor grupa aceste mărimi într-un război mondial una 
alături de cealaltă sau una împotriva celeilalte este, de ase
menea, imprevizibil. Ponderea Angliei - atît a flotei ei, cît 
şi a enormelor ei resurse auxiliare - va creşte pe măsură ce 
războiul se va prelungi, iar dacă iniţial ea îşi va ţine soldaţii 
în rezervă, în cele din urmă un corp de armată englez de 
60 OOO de oameni va putea decide rezultatul. 

Toate acestea în ipoteza că în aceste ţări nu se va 
produce nici o schimbare pe plan intern. Dar în Franţa răz
boiul poate aduce la cîrmă elemente revoluţionare, în Ger-
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mania o înfrîngere sau moaM:ea bătrînului 148) poate determina 
o schimbare radicală a sistemului, lucru care, la rîndul său, 
poate avea drept consecinţă o regrupare a beligeranţilor. Pe 
scurt, este un haos care se poate solda cu un singur rezultat : 
un măcel fără precedent, epuizarea întregii Europe într-un 
grad fără precedent şi, în final, prăbuşirea întregului vechi 
sistem. 

Pentru noi un succes direct n-ar putea rezulta decît din
tr-o revoluţie în Franţa, care le-ar oferi francezilor rolul de 
eliberatori ai proletariatului european. Nu ştiu dacă pentru 
aceasta din urmă o asemenea situaţie ar fi cea mai avanta
joasă ; desăvirşitul şovinism francez ar lua proporţii masive. 
O răsturnare în Germania după o înfrîngere ar fi utilă numai 
dacă ea ar duce la o pace cu Franţa. Soluţia cea mai bună ar 
fi o revoluţie rusă, dar ea nu poate fi aşteptată decît după în
frîngeri foarte grele ale armatei ruse. 

Un lucru e cert - iniţial războiul ar împinge înapoi miş
carea noastră în întreaga Europă, iar în multe ţări chiar ar 
distruge-o ; el ar aţîţa şovinismul şi vrajba naţională ; din 
m ultitudinea de consecinţe imprevizibile ale războiului una 
este certă în ceea ce ne priveşte şi anume că după război ar 
trebui s-o luăm de la început, dar pe un teren infinit mai 
favorabil chiar decît astăzi. 

Indiferent dacă va fi război sau nu, un lucru e cîştigat 
- filistinul german s-a trezit şi, în fine, va fi din nou nevoit 
să participe activ la politică. Deoarece între republica socia
listă, care va fi prima noastră fază, şi bonapartismul prusian 
actual de factură semifeudală vor mai exista încă numeroase 
faze intermediare, nu poate decît să ne folosească, dacă bur
ghezul german va fi, în sfîrşit, constrîns din nou să-şi facă 
datoria din punct de vedere politic şi să se situeze în op0ziţie 
faţă de actualul sistem, căci în felul acesta lucrurile se vor 
urni din loc. Iată de ce aştept cu atîta nerăbdare noua se
siune a Reichstagului . Deoarece în momentul de faţă nu pri
mesc nici un ziar german, mi-ai face un mare serviciu dacJ. 
mi-ai trimirte din cînd în cînd ziare germane cu relatări despre 
şedinţele cele mai importante, în special în probleme de po
litică externă. 

Liebk[necht] mi-a relatat multe şi despre indignarea pro
vocată în Germania de faptul că Bismarck s-a plecat în faţa 
ruşilor 500. El a stat cîteva zile la mine, la Eastbourne, pe lito-

HB) Wilhelm I. - Nota red. 
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ral ; era foarte optimist - pentru el, ca întotdeauna, „toate 
merg minunat" ; întrucît acum domnii din aripa de dreapta 
nu se mai dedau la intrigi care să prezinte oarecare impor
tanţă şi au fost nevoiţi să coboare tonul, L[iebknecht] a putut 
vorbi din nou cît se poate de revoluţionar şi, atît cît a fost 
posibil, a fost cel mai ferm dintre toţi. I-am dat de înţeles că 
ştiu mai multe despre toate acestea decît, probabil, ar dori el 
să ştiu, dar întrucît se afla pe calea cea bună, nu exista ab
solut nici un motiv să-l tratez altfel decît cordial. Ce ţi-a 
scris el despre cele ce am discutat nu ştiu şi din această 
cauză nici nu mă pot simţi răspunzător. 

14 .  sept. Am fost întrerupt din nou, dar mă voi strădui 
să termin pînă la plecarea poştei de seară, pentru ca tu să 
primeşti scrisoarea cel tîrziu joi dimineaţă. Şi Landtagul ungar 
se întruneşte zilele acestea ; o să se vorbească mult şi acolo 
despre istoria bulgărească. Pentru noi, cel mai avantajos ar 
fi ca Rusia să sufere o înfrlngere pe cale paşnică sau prin 
război, căci atunci revoluţia ar fi acolo asigurată. Panslaviştii 
ar participa la ea, dar a doua zi ar fi traşi pe sfoară. Acesta 
este un punct despre care Marx vorbea întotdeauna cu cea mai 
mare certitudine, şi nu cunosc pe nimeni altcineva care să fi 
înţeles Rusia atît de bine - situaţia ei internă şi externă -
ca el. Marx afirma că deîndată ce în Rusia vechiul sistem 
se va prăbuşi - indiferent din cauza cui - şi se va convoca o 
adunare reprezentativă - indiferent care - se va pune capăt 
politicii ruseşti de cotropire, deoarece atunci problemele in
terne vor prevala faţă de toate celelalte. Iar efectul pe care 
îl va produce asupra Europei căderea acestei ultime citadele 
a reacţiunii va fi enorm ; noi, în Germania, îl vom simţi 
primii. 

Vaporul lui Liebk[necht] a sosit ieri la ora 3 dimineaţa 
la New York ; soţii Aveling se aflau acolo de cîteva zile 485. 
Dacă şi acolo e tot atît de cald ca şi aici - la ora 4 după
amiază 25 de grade Celsius în cameră - o să transpire ceva 
cînd o să-şi rostească discursurile. 

în Franţa, lucrurile conitinuă să meargă bine. Schema de 
agitaţie probată la Decazeville 436 este repetată acum la Vier
zon în legătură cu greva de acolo 497. Vaillant, aflat în elemen
tul lui, este acolo figura centrală. La Paris, radicalii 339 lu
crează pentru noi, ca şi Bismarck în Germania. Ei s-au com
promis cu societăţile lor frauduloase, iar Clemenceau, care 
personal n-are nevoie de asta, este, totuşi, prea legat de aceşti 
indivizi ca să mai poată sta deoparte în toată povestea. Astfel, 
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prăpastia dintre el şi muncitorii care pma acum au aderat 
la radicali se adînceşte tot mai mult şi ce pierde el cîştigăm 
noi. Ai noştri sînt foarte abili ; mă şi uimeşte disciplina dr> 
care dau dovadă francezii. Tocmai disciplina era punctul lor 
slab şi au deprins-.o acum, dar pe baza unei tradiţii autentic 
revoluţionare, care în Franţa este ceva de la sine înţeles ; 
acolo nu există nici urmă de îndoieli filistine în ale căror 
mreje se află indivizi ca Geiser şi Viereck. Chiar în cazul 
scrutinului de listă 334 data viitoare noi vom obţine în Franţa 
succese importante. Şi tocmai pentru că lucrurile merg atît 
de bine, atît acolo cît şi în Germania, iar cîţiva ani de dez
voltare internă liniştită la care ar concw·a evenimente ine
rente ne-ar ajuta enorm să progresăm, tocmai de aceea eu nu 
pot dori un război mondial - dar parcă istoria te întreabă 
ce vrei ? Ea îşi urmează cursul, iar noi trebuie să o luăm aş<J 
cum este. 

Un lucru puteţi să învăţaţi de la francezi . Acolo, de 50 
de ani toţi revoluţionarii respectă regula potrivit căreia acu
zatul refuză să dea orice informaţii judecătorului de instrucţie. 
Acesta are dreptul să pună întrebări, acuzatul are dreptul să 
nu răspundă, să nu se incrimineze pe el însuşi şi să nu-şi in
crimineze tovarăşii. Această regulă este atît de înrădăcinată 
încît orice abatere de la ea e considerată cvasitrădare ; este 
o regulă extrem de utilă în toate procesele. După aceea, însă, 
în cursul şedinţelor publice, acuzatul este liber să spună ce 
vrea. Dar pe parcursul anchetei toate protocoalele sînt con
cepute astfel îndt ele falsifică spusele acuzatului, iar apoi 

acesta este constrins să le semneze. Este bine să reflectaţi 
la asta. 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Engheha", 
voi. I (VI), 1932 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în l imba germană 
Tradus din limba germană 
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280 

Engels către Laura Lafargue 

La Paris 

Londra, 13 septembrie 188& 

Dragă Laura, 
Sîntem din nou la Londra 484 - şi mereu şi mereu acelaşi 

lucru, treburi de tot felul. Săptămîna trecută a trebuit să re
dactez un rezumat german al „Capitalului" 149), lucru ce s-a 
dovedit a fi foarte necesar. Alte două manuscrise aşteaptă în 
sertarele mesei mele de lucru de peste o jumătate de an. Sper 
să scap de ele săptămîna asta. Din fericire pentru mine, colile 
de corectură l50) au sosit la intervale mari, altfel n-aş mai fi 
avut vacanţă. In orice caz, acum voi suprima astfel de lucrări, 
căci altfel n-am să mai termin niciodată lucrarea principală. 

Vaporul lui Tussy şi Edward, „City of Chicago", a sosit 
la New York pe data de 10, iar cel al lui Liebknecht, „Servia1'. 
trebuie să fie şi el aoum acolo, deoarece a plecat la 4 sepţem
brie. Ei au o misiune grea - să călătorească prin ţară .şi să 
ţină discursuri 485• Liebknecht a stat cu noi la Eastbourne 
patru zile, s-a îngrăşat zdravăn şi a făcut o burrtă de toată 
frumuseţea. Yankeii o să-i mai reducă din ea, fără îndoială. 
In general, a fost foarte bine dispus şi plin de încredere în 
sine, ca de obicei : „totul merge strună". 

Ţi-am scris că în jur de 18 august am primit de la Schor
lemmer o vedere de pe laoul Como 151), de atunci nu mai am 
nici o veste de la el. In orice caz, în curînd trebuie să-şi facă 
apariţia la Paris, de unde s-a jurat că te va aduce la Londra 
pe tine, iar dacă se poate şi pe Paul. Sper din toată inima că 
va reuşi. Nim îşi face de pe acum o mulţime de griji în le
gătură cu micile pregătiri necesare, care în fond nu vor ne
cesita eforturi prea. mari. Sper că procesul nu-l va împiedica 
pe Paul să vină 501 ; vechea prăvălie de unde-i place să cum
pere indispensabili cu 1 şiling şi 6 pence mai există - dacă 
asta îl poate ademeni. Iar dacă el nu poate pleca, tu trebuie, 

149) K. Kautsky. "Teoria economică a lui K. Marx". - Nota red. iso) ale versiunii engleze a volumului I al „Capitalului": -
Nota red. 151) Vezi volumul de faţă, p. 468. - Nota red. 
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fireşte, să te odihneşti măcar puţin şi să-ţi revezi vechii prie
teni de la Londra. Iţi aminteşti ce spunea Meyer : „Cînd intră 
ea, parcă răsare soarele" - fă, deci, ca soarele să răsară din 
nou deasupra Londrei ! 

Nim s-a fotografiat la Eastbourne, pozele au ieşit bine şi 
au fost achitate, poate t<X'mai de aceea n-au fost încă tri
mise la Londra. 

Transmite-i, te rog, mulţumiri lui Paul pentru scrisoarea 
lui despre prepararea vinului, ea nu numai că a confirmat, dar 
a şi completat ceea ce ştiam eu din alte surse. Este foarte 
plăcut să afli că în această ultimă perioadă a producţiei capi
taliste filoxera a distrus soiurile Château Lafitte, Lagrange şi 
alte soiuri de preţ, deoarece noi, cei care ştim să le apreciem, 
nu ni le putem procura, iar evreii şi parveniţii, care le pot 
avea nu ştiu să le aprecieze. Prin urmare, dacă aceste soiuri 
nu mai au nici o misiune, n-au decît să se ducă pe apa sîm
betei ; mmaşii noştii le vor reface rapid dacă ele vor fi nece
sare pentru mari serbări populare. 

Ceea ce spunea Maurul în 1870 în Adresa către Interna
ţională 152), şi anume, că prin anexarea Alsaciei etc. Rusia a 
devenit arbitrul Europei, devine, acum, în sfîrşit, un lucru 
evident ; Bismarck a trebuit să cedeze, şi acum trebuie să se 
facă voia Rusiei 500. Visul unui imperiu german care să fie 
străjerul păcii în Europa, fără încuviinţarea căruia să nu poată 
fi trasă nici o salvă de tun, s-a spulberat, iar filistinul german 
constată că este tot atît de înrobit ţarului ca pe vremea cînd 
Prusia era „a cincea roată la căruţa europeană". Acum el se 
năpusteşte asupra lui Bismarck, care în definiitiv nu face decît 
ceea ce este nevoit să facă. Furia este mare în Germania, nu 
numai printre filistini, ci şi în armată. Liebki[necht] spune că 
din 1866 acţiunile guver:nului n-au mai stîrnit o asemenea in
dignare. Dar asta nu e totul . Dacă începe actul al doilea al 
dramei balcanice, va izbucni între Rusia şi Austria, şi atunci 
- ce-o fi să fie - întreaga Europă va fi cuprinsă de flăcări. 
Mie mi-ar părea foarte rău - fără îndoială, ar fi ultimul răz
boi şi, fără îndoială, el, ca şi toate celelalte, trebuie, în ultimă 
instanţă, să fie în favoarea noastră. Dar un asemenea război 
poate în cele din urmă să ne întîrzie victoria ; calea cealaltă 
este mai sigură. Dealtfel, se pare că singura cale este o revo-

152) K. Marx. „A doua Adresă a Consiliului General al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor cu privire la războiul franco-prusian". 
- Nota red. 
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luţie în Rusia, dar atîta timp cit Alexandru l53) se află în mre
jele panslaviştilor, acest lucru este puţin probabil. într-adevăr, 
argumentul decisiv al lui Giers în tratativele cu Bismarck a 
fost următorul : noi sîntem prinşi între panslavişti şi nihilişti ; 
dacă menţinem pacea, ei se vor uni, iar revoluţia de palat va 
deveni un fapt împlinit, prin urmare, trebuie să pornim îm
potriva Constantinopolului, ceea ce pentru voi, Bismarck şi 
Wilhelm, reprezintă un rău mai mic decît revoluţia rusă. In 
iarna aceasta se va decide, drept care trebuie să pregătesc vo
lumul al treilea 154) pentru primăvară. 

Bax mi-a făcut mai multe vizite, iar recent şi Morris. Bax 
vede acum în ce încurcătură s-a vîrît singur şi ar vrea să 
iasă, dacă ar putea s-o facă fără o retractare directă ; fără 
îndoială că o să găsească el o soluţie. Morris este un socialist 
sentimental înveterat ; el ar putea fi pus uşor pe drumul cel 
bun, dacă cineva ar sta de vorbă cu el în mod regulat de două 
ori pe săptămînă, dar cine are timp de asta ? Iar dacă e lăsat 
de capul lui o lună, cu siguranţă că se încurcă din nou. Şi 
chiar dacă timp s-ar găsi, merită oare osteneală ? Intre timp, 
Hyndman îşi întăreşte tot mai mult poziţiile, deoarece are un 
program bine determinat şi o linie clară de acţiune politică 
- dar se pare că Morris este împotriva ambelor ; idealul lui 
este un club de discuţii în care să fie reprezentate toate ten
dinţele. In toată confuzia asta eu aştept principaluil ajutor de 
la ediţia engleză a „Capitalului" 155). 23  de coli au fost tipărite 
şi corectate, dar cu tipografia ceva nu e în ordine : nu primesc 
alte coli de corectură şi nici nu am la cine să mă interesez 
căci Sonnenschein este plecat în vacanţă şi nimeni nu-mi 
poate spune sau nu vrea să spună ce se întîmplă. 

Astăzi e o vreme minunată, sper că se va menţine pînă 
la venirea ta. 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue, 
„Correspondance", t. I, 
Paris, 1956 

153) Alexandru al Iii-lea. - Nota red. 
m) al „Capitalului". - Nota red. 
m) volumul I, - Nota red. 

Cu dragoste al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 
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2 8 1  

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

481 

Londra, 16 septembrie 1886 

Diiagă Sorge, 
Cu greu am găsit un ceas liber ca să-ţi scriu. După ce 

corectura (a treia) a traducerii „Capitalului" 156) m-a ţinut în 
şah săptămini întregi, împiedicîndu-mă să fac altceva, acum mă 
asaltează. Trebuie să dau 6 coli pe săptămină (ceea ce în
seamnă să corectez cîte 18  coli săptămînal), iar în decurs de 
o lună să termin totul. Să vedem cum o să fie. Pentru mine 
însă începe o perioadă agitată, deoarece m.[ine vine la mine 
în vizită bătrînul Becker 157) d i n  Geneva, iar săptămîna viitoare 
Schorlemmer şi, probabil, soţii Lafargue, plus alţii din Elveţia 
care vor să mai vină aici. Dacă nu-ţi sedam astăzi, mai tîrziu 
mi-ar fi fost imposibil. 

lţi mulţumesc mult pentru osteneala pe care ţi-ai dat-o 
în legătură cu ziaristul care mi-a luat interviul 158). A fost ul
tfanul. Acum, după ce şi-a călcat cuvintul, am motive să-i go
nesc pe toţi, în afară de cazul cînd vom fi noi interesaţi să-i 
şoptim ceva unui asemenea mincinos. Tu ai dreptate, în ge
neral, n-am de cc să mă plîng - omul se străduieşte să fie 
cinstit cel puţin în relaţiile personale, iar de prostiile lui nu 
e vinovat el, ci burghezia americană 483. 

La New York 439 se pare că partidul este condus de o ade
vărată bandă, iar „Soz[ialist] " este o mostră de ceea ce nu 
trebuie să fie un ziar. Nu sînt de acord însă nici cu articolele 
lui Dietzgen despre anarhişti 002. El procedează foarte ciudat. 
Dacă cineva abordează oarecum îngust o problemă, Dietzgen 
se străduieşte din răsputeri - iar adesea excesiv - să su
blinieze că problema respectivă are şi un a1t aspect. Dar acwn, 
deoarece newyorkezii se comportă mizerabil, el trece brusc 
de partea cealaltă şi vrea să ne prezinte pe noi toţi drept 
anarhişti. ln împrejurările actuale faptul este scuzabil, dar 
in momentul decisiv el n-ar trebui totuşi să uite de toată 
dialectica sa. De altfel, probabil că între timp el s-a şi lecuit 
şi este din nou pe făgaşul cel bun ; pentru el nu mă tem. 

166) versiunea engleză a volumului I. - Nota red. 
157) Johann Philipp Becker. - Nota red. 
15s) John T. McEnnis. - Nota red. 
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Intr-o ţară atît de originală ca America, o ţară fără un 
trecut feudal şi care s-a dezvoltat pe calea pur burgheză, dar 
care a preluat fără discernămînt de la Anglia o sumedenie de 
rămăşiţe ideologice ale epocii feudale - dreptul comun en
glezesc, religia, sectarismul - o ţară în care nevoia de acti
vitate practică şi _de concentrare a capitalului a generat un 
dispreţ general faţă de orice teorie, de care de abia acum 
încep să se debaraseze păturile cele mai instruite ale intelec
tualităţii - într-o asemenea ţară oamenii îşi vor putea înţe
lege interesele sociale proprii numai făcînd o greşeală după 
alta. De aceasta nu sînt feriţi nici muncitorii ; confuzia ce 
domneşte în rîndurile trade-unionurilor, ale socialiştilor, Cava
lerilor muncii etc. 491 va mai persista un timp, şi numai pre
judiciile pe care singuri şi le provoacă îi vor face mai înţe
lepţi. Dar principalul este că ei s-au pus în mişcare, că în ge
neral lucrurile merg înainte, că s-a pornit la drum, iar acum 
totul va înainta rapid - mai rapid decît în oricare altă parte, 
deşi într-un mod aparte, care din punot de vedere teoretic 
poate să pară aproape nebunesc. 

Scrisoarea ta a sosit prea tîrziu ca să mai pot vorbi cu 
Aveling despre Brooks 503 - nu l-am văzut p� Aveling decît 
cîteva ore în ziua de 30 august, iar scrisoare1 ta am lăsat-o 
la Eastbourne. In orice caz, de atunci tu l-ai văzut deja la 
New York, ca şi pe Liebknecht. 

Se pare că Adolph 159) a[ tău a rupt-o din nou cu parte
nerul său - agentul din Rochester ; sper că nu şi-a fript de
getele, aşa cum se poate întîmp1a în asemenea afaceri chiar 
şi celor mai buni. 

Zilele acestea am să-ţi trimit numerele din „To-Day" care 
îţi lipsesc, deîndată ce le primesc şi eu, precum şi cele din 
„Commonweal". Să ţi le comand direct e imposibil. Ziare fran
ţuzeşti am să-ţi trimit, dacă-mi vin şi mie de la Paris ; de la 
Eastbourne ţi-am expediat cîteva numere. Dar „Socialiste" ai 
putea să-l primeşti de acolo - adresa redacţiei şi administra
ţiei este 17, rue du Croissant, Paris ; publicaţia este săptă
mînală. Abonamentele pentru străinătate costă 4 franci pe 
şase luni, inclusiv expedierea. Eu îl primesc foarte neregulat 
şi deseori sînt nevoit să le scriu, dar nu pot renunţa, deoarece 
am nevoie de el ca material de referinţă. 

m) Adolph Sorge junior. - Nota rzd. 
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lţi trimit, de asemenea, cîteva coli de corectură, care sînt 
în plus, din traducerea „Capitalului" 160) ca să vezi că treaba 
avansează şi ca să-ţi faci o idee de felul cum arată. 

Sper că sănătatea ta se ameliorează ; eu aparent sînt încă 
destul de vioi, qar de vreo trei ani, din cauza unui beteşug 
intern, mă mişc greu - uneori jena este acută, iar în rest 
persistă oarecum, aşa că, din păcate, nu mai sînt apt pentru 
serviciul militar. 

Deîndată ce traducerea va fi gata, va trebui mai întîi să 
mă debarasez de lucrările dt! importanţă secundară ce mi-au 
fost impuse - de redactarea lucrărilor altor autori, mai ales 
traduceri - şi să nu permit să mi se bage pe gît nici un fel 
de alte lucrări noi, pentru a mă putea apuca iarăşi de volu
mul al III-lea. El este transcris aproape în întregime după 
dictarea mea, dar va mai fi încă necesară o muncă susţinută 
de vreo şase luni. Blestemata asta de traducere engleză m-a 
costat aproape un an de muncă. Dar era absolut necesară şi 
nu-mi pare rău. 

1 7 septembrie 

Colile le-am expediat ieri, numerele din „Commonweal" 
pînă la 18 septemb1ie le trimit azi, iar „To-Day" trebuie de 
abia să-l adun. 

Aici mişcarea rămîne pe de o parte în mîinile unor aven
turieri (Democratic Federation 229), iar pe de alta în cele ale 
unor fantezişti şi socialişti sentimentali (Socialist League 279) ; 
masele se mai ţin încă deoparte, deşi începutul unei mişcări 
se face simţit şi aici. Dar va mai dura pînă cind masele vor 
pomi ca un torent, ceea ce e bine, căci astfel rămîne timp 
pentru a se putea forma conducători adevăraţi. ln Germania 
începe să se producă din nou, cred, o oarecare mişcare în 
rîndul burgheziei, al cărei imobilism laş ne aduce prejudicii ; 
pe de o parte, apropiata schimbare a monarhullui 161) face ca 
totul să se clatine, pe de altă parte, faptul că Bismarck se 
pleacă în faţa ţarului 162) îi va trezi pînă şi pe cei mai apa
tici soo. ln Franţa, lucrurile merg excelent. Oamenii învaţă dis-

180) versiunea engleză a volumului I - Nota red. 
1B1) Wilhelm I. - Nota red. 
182) Alexandru al Iii-lea - Nota red. 
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ciplina - în provincie din experienţa grevelor, la Paris - din 
opoziţia faţă de radicali 339. 

Cele mai cal4e salutări 

Publicat pentru prima oară într-o formă 
pre„curtată în : „Briefe und Auszuge 
aus Briefen von Joh. Phil. Becker, 
Jo5. Dietz�en, Friedrich Engels, 

Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
und Andere". Stuttgaiit, 1906 ; 
în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

282 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

(Fragment) 

[Londra] 17.!:l.1�86 

Vă mulţumesc 163) pentru marea răbdare pe care o ma
nifestaţi faţă de mine în legătură cu manuscrisul dv. pe care 
l-am reţinut atît de mult 164). Deîndată ce traducerea în en
gleză a "Capitalului" 165) va fi gata - în octombrie, sper -
manuscrisul dv. va fi prima lucrare de care mă voi apuca. 
Am găsit „calendarul" şi voi completa ceea ce lipseşte 443. 

Publicat pentru prima oară 
în : „La corrispondenza di Marx 
e Engels con italiani. 1848-1895", 
Milano. 1964 

Sincer al dv„ 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

183) Inceputul scrisorii lipse5te şi manuscrisul este deteriorat. -
Nota red. 

164) Traducerea în limba italiană a lucrării lui K. Marx „Muncă 
salariată şi capital". - Notl!I. red. 

1ss) volumul I. - Nota red. 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

485 

Londra, 24 septembrie 86 

Dragă Laura, 
Probabil că în momentul de faţă de afli la curtea cu juri 

unde are loc procesul lui Paul 501 ; sper că se va solda cu o 
achitare. Deocamdată am o veste bună pentru tine. Meissner 
a trimis azi dimineaţă decontul vînzărilor din ultimul sezon, 
şi, după scăderea tuturor cheltuielilor pentru volumul al doi
lea 166), rămînem cu un cîştig de 2 600 mărci sau aproximativ 
130 de lire sterline. Prin urmare, partea ta va fi de peste 
40 lire sterline. L-am rugat să expedieze banii prin poştă şi 
imediat ce îi voi primi îţi voi trimite un cec cu ce-ţi revine. 
Din volumul I s-au vîndut 320 exemplare, din al II-lea - 1 260. 

Ediţia engleză 167) nu cred că va apărea înainte de Anul 
Nou. Se pare că Sonnenschein a avut lucrări mai urgente la 
aceeaşi tipografie, ceea ce a întîrziat tipărirea cărţii noastre. 
Tipărirea avansează, dar destul de încet. 

Am primit de la Tussy o scrisoare pe care a scris--0 după 
sosirea ei la New York 485 ; călătoria pe OC€an a fost foarte 
plăcută, dar au cam dezamăgit-o burghezii americani pe car� 
i-a văzut în carne şi oase pe vapor. Asta i-a mai temperat en
tuziasmul pentru America, dar a pregătit-o pentru realităţile 
vieţii americane. 

Săptămîna trecută am petrecut-o în compania bătrînului 
Becker ; este foarte vesel, dar foarte slăbit. Marţea viitoare 168) 
pleacă la Paris şi speră să te vadă acolo. E un bătrînel mi
nunat - are 78 de ani şi este întru totul la înălţimea miş
cării. 

De la Schor[emmer nu mai am nici o veste. Cînd vei veni 
la Londra ? Te vei putea decide, dacă acest lucru mai e ne
cesar, după verdictul de astăzi. Dar chiar dacă Paul va fi 
trimis din nou la St. Pelagie 169), asta nu se va întîmpla aşa de 

187) a volumului I al „Capitalului". - Nota ru:l. 1ea\ 2R septembrie. - Nota red. 
109) ::Yainte Pelagie - inchi5::ia..re ain Paris. - f. <?ta 7l  c:. 169) S:iinte Pelagie - închi5oare din Pari5. - Nota rd. 
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curînd ; în mod cert i se va da un răgaz de cîteva săptămîni 
şi veţi putea veni împreună aici pentru scurt timp. 

Publicat pentru prima oara m : 
F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I, 
Paris, 1956 

Ca întotdeauna, cu drag al tău, 
F. Engels 

284 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Nathalie Liebknecht 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Dragă doamnă Liebknecht, 

Londra, 122, Regent's Park Road, 
25 sept. 1886 

Vă trimit din partea lui Liebknecht un bilet de credit 
pentru Banca naţională germană în valoare de 1 00 de mărci cu 
nr. 123617d Berlin, 3 septembrie 1 883, pe care mi l-a lăsat 
înainte de plecare. 1n afară de aceasta, m-a lăsat să sper că 
veţi veni aici în decembrie şi vă veţi întîlni cu el la mine. 
Noi toţi am fi foarte bucuroşi dacă ar fi aşa ; sper că o să vâ 

placă la mine şi că vă veţi simţi ca acasă. 
După cîte ştiu, călătoria prietenilor noştri 170) este un 

adevărat succes 
485

• 

Un salut cordial dv. şi copiilor dv. 

Publicat pentru prima oară 
in : Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

170) Liebknecht, E. Aveling si E. Marx-Aveling. - Nota red. 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

487 

Londra, 2 octombrie 1886 

Dragă Laura, 
Să încep cu începutul : anexez un cec de 42 lire, 1 3 şi

lingi şi 4 pence, adică o treime din cele, 128 de lire sterl ine 
trimise de Meissner ; sper că îl vei primi şi îl vei încasa 
imediat. 

Păcat că nu poţi veni tocmai acum, cînd vremea e fru
moasă, dar dacă îţi este atît de dor de viaţa londoneză natală 
şi de minunata noastră iarnă, dorinţa ta poate fi realizată. Nim 
este gata să te primească în orice moment, de Crăciun sau 
altă dată, iar dacă în aceeaşi perioadă vom avea alţi oaspeţi, 
ea se angajează să se ocupe şi de ei. Prin urmare, totul e 
decis şi de data aceasta nu vom mai fi dezamăgiţi. 

Iţi trimit, de asemenea, două numere din „Volkszeit
ung" 111), pe care te rog să mi le restitui, deoarece sini ale lui 
Edward şi el contează că le găseşte aici la întoarcere (în ab
senţă, ziarele etc. îi sint trimise la mine). Din ele ai să vezi 
că republica cazacă - soluţia MHurului la dilema lui Napo
leon : ori republican, ori cazac 504 - înfloreşte la New York 
la fel ca şi la Paris. Americanii au avut şansa ca prima ten
tativă de intimidare să fie făcută atît de repede şi atît de 
stîngaci. 

Mă tem că Paul supraestimează semnificaţia verdictului 
de la Paris, considerîndu-1 un indiciu al receptivităţii burghe
ziei industriale la ideile socialiste 505• Lupta dintre capitalistul 
cămătar şi cel industrial se dă în rîndurile burgheziei şi cu 
toate că, fără îndoială, ameninţarea unei exproprieri în fa
voarea celor de la bursă va împinge spre noi un anwnit nu� 
măr de mic-burghezi, noi nu putem în nici un caz să sperăm 
vreodată că vom atrage de partea noastră masa micii bur
ghezii. De altfel, acest lucru nici nu e de dorit, deoarece ea 
ar aduce cu sine prejudecăţile ei de clasă înguste. . .  In Ger
mania avem prea mulţi mic-burghezi şi tocmai ei sînt balastul 
care împiedică înaintarea partidului. Soarta micii burghezii 

171) „New Yorker Volkszeitung". - Nota red. 
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va fi întotdeauna de a oscila între cele două mari clase, pînă 
cînd o parte a ei va fi distrusă de centralizarea capitalismu
lui, iar cealaltă de victoria proletariatului. în momentul ho
tărîtor, ea va fi, ca de obicei, apatică şi neputincioasă, lăsîn
du-se în voia evenimente-lor, şi asta e tot ce vrem noi de 1a 
ea. Chiar dacă mica burgh�zie îmbrăţişează ideile noastre, ea 
spune : desigur, comunismul este soluţia finală, dar pînă la 
înfăptuirea lui mai este mult, poate 1 00 de ani ; cu alte cu
vinte, noi nu intenţionăm să luptăm pentru înfăptuirea lui 
nici în timpul vieţii noastre, nici în timpul vieţii copiilor noş
tri. Acest lucru îl constatăm noi în Germania. 

în orice caz, sentinţa este o mare victorie şi ea reprezintă 
un imporitant pas înainte. Pin clipa în care este confruntată 
cu proletariatul conştient şi organizat, burghezia se afundă în 
contradicţii ireconciliabile intre tendinţele ei generale libe
rale şi democralice, pe de o parte, şi represiunile pe care le 
reclamă lupta ei de apărare împotriva . proletariatului, pe de 
alta. O burghezie laşă, cum sînt cea germană şi cea rusă, va 
sacrifica toate aspiraţiile comune de clasă pentru avantajele 
momentane oferite de represiunea brutală. Dar o burghezie 
cu o istorie revoluţionară proprie, cum sînt cea engleză şi 
mai ales cea franceză, nu se poate decide uşor la aşa ceva. 
De aici lupta din rîndurile burgheziei înseşi, care deşi deter
mină recurgerea ocazională la violenţă şi represiune, o împinge 
înainte - să ne amintim de diferitele reforme electorale ale 
lui Gladstone în Anglia şi de succesul radicalismului în Franţa. 
Acest verdict este o nouă etapă. în felul acesta, burghezia, lu
clind pentru sine, lucrează pentru noi. 

Acum trebuie să închei. Aş vrea să expediez această scri
soare recomandat şi va trebui să-i scliu şi lui Tussy cu prima 
poştă. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I, 
Paris, 1956 

Cu dragoste, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 
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Engels către August Bebel 

la Plauen, lîngă Dresden 

489 

Londra, 8 octombrie 1886 

Dragă Bebel, 
Îţi scriu astăzi, determinat fiind de disC'llţiile mele cu 

bătrînul Joh. Phil. Becker, care a stat la mine 10 zile şi care 
acum probabil că s-a întors la Geneva via Paris (unde fiica 
sa murise subit). M-am bucurat mult revăzîndu-1 pe bătrînul 
uriaş, care, deşi îmbătrînit fiziceşte, este mereu optimist şi 
gata de luptă. Este asemenea unui personaj din legendele 
noastre eroice renano-francone, leit bardul Volker din Cîn
tecul Nibelungilor. 

De mulţi ani îl îndemn să-şi aştearnă pe hîrtie memo
riile 1i2), iar acum îmi spune că şi tu şi alţii l-aţi îndemnat ; 
el ar scrie cu mare plăcere şi chiar a început de mai multe 
9ri, dar cu fragmentele prezentate spre publicare n-a prea fost 
încurajat (aşa s-a întîmplat la „Neue Welt", unde cu cîţiva 
ani în urmă a trimis nişte lucruri admirabile 3!14, dar s-a apre
ciat că nu sînt destul de „nuvelistice", după cum i-a comuni
cat în scris Liebk[necht] prin Motteler). Dar ceea ce l-a îm
piedicat mai mult a fost necesitatea de a munci ca să-şi cîş
tige existenţa, trimiţînd corespondenţe la Viena contra a 25 
de franci pe săptămînă. Pentru asta trebuie să citească o gră
madă de ziare şi reviste şi întrucît explozia produsă pe cînd 
se ocupa de invenţii la Paris 506 i-a slăbit vederea, toate astea 
sînt peste plllterile lui. Drept care i-am promis că întîi îţi voi 
scrie ţie şi lui &le despre chestiunea aceasta . 

Mi se pare că partidul este obligat, în măsura în care 
fondurile permit - iar din cite mi-a spus Liebk[necht] şi din 
ce ştiu de la Zi.irich ele îi permit -, să asigure măcar parţial 
existenţa acestui brav veteran din fondul său de pensii şi să 
nu-l lase să muncească pînă la orbire pentru 25 de franci pe 
săptămînă. Becker primeşte de la van Kol 25 de franci pe 
săptămînă, de la un prieten din Basel tot atît, iar eu m-am 
angajat să-i trimit trimestrial cîte 5 lire = 125 de franci, ceea 
ce înseamnă 1 100 franci pe an. In ce priveşte suma trimisă 

rn) Vezi volumul de faţă, p. 360-361. - Nota red. 
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de celelalte două persoane, s-ar putea să mă înşel, poate că 
e vorba de numai cîte 20 de franci şi atunci suma totală a r  
f i  d e  9 8 0  fr. Prin urmare, suma p e  care ar trebui s--0 adauge 
partidul n-ar fi prea mare şi ea ar putea fi adunait:ă, probabil, 
U?Or printr-o subscripţie particulară, astfel încît casa partidu
lui n-ar fi decît intermediarul pentru achitarea ei. Suma care 
ar trebui adăugată ar putea fi cel mai bine calculată de Ede 
împreună cu bătiinul însuşi. 

Dacă problema asta s-ar rezolva, ar avea timp să-şi scrie 
sau să-şi dicteze memoriile - de cea mai mare însemnătate 
pentru istoria mişcării revoluţionare din Germania, deci, pen
tru preistoria partidului nostru şi, parţial, din 1 860, şi pentru 
istoria partidului nostru şi astfel să predea la „Volksbuch
handlung" 173) o lucrare extrem de valoroasă şi aşteptată. Con
sider că ea este foarte necesară, deoarece altfel bătrînul Becker 
ar duce cu el în mormînt un imens material istoric de mare 
valoare sau, în cel mai bun caz, aceste fapte s-ar păstra nu
mai în memoria adversarilor sau semiadversarilor noştri, a 
democraţilor vulgah etc., sau ar fi publicate de aceştia. In 
plus, bătrînul a avut un rol politic şi militar foarte impor
tam. In campania din 1 849 el a fost singuruJ. comandant pro
venit cu adevărat din popor şi, cu strategia şi tactica lui „sim
ple", pe care le-a învăţat în armata elveţiană, a făcut mai 
mult decît toţi ofiţerii din Prusia şi Baden şi, pe deasupra, a 
urmat o linie politică justă. De altfel, el este un conducător 
de oşti înnăscut, cu o extraordinară prezenţă de spirit şi pase
dînd arta rară de a conduce trupe neinstruite. 

Eu mă pregăteam de fapt să-i scriu mai întîi lui &le 
despre a<>pectul editorial al problemei, pentru că după ce aş 
fi primit răspunsul de la el aş fi putut vorbi mai clar despre 
multe lucruri, dar blestemata de sentinţă de la Freiberg 486 
poate încurca totul în orice moment şi de aceea mă adresez 
ţie de la bun început. Dacă problema te interesează, te rog 
să-mi comunici cui trebuie să mă adresez în perioada cîntl 
tu vei fi la închisoare, pentru a duce lucrurile mai departe ; 
in Liebknecht bătrinul nu prea are încredere, şi nici eu nu-l 
consider omul potrivit, deşi am să vorbesc şi cu el cînd o să 
se întoarcă ; dar, avînd în vedere că el este plecat, trebuie ca 
altcineva să preia de pe acum toată chestiunea. 

Acwn trebuie să închei pentru ca scrisoarea să ajungă 
astăzi. Nu le iert judecătorilor că prin sentinţa pronunţată 

173) Editura social-democrată de la Zilrich. - Nota red. 
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m-au privat de vizita ta şi te-au privat pe tine de o călăto
rie la Paris. In schimb, vara viitoare vei reuşi, probabil, să vii 
aici înainte de alegeri şi să mergi cu mine pe litoral, pentru 
a te fortifica înaintea campaniei electorale. Există vreo posi
bilitate de a ţine legătura cu tine cînd vei fi la închisoare ? 

Lui Liebknecht şi soţilor A veling presa anglo-americană 
le-a făcut o primire destul de bună, chiar peste aşteptări ·Jfl5. 

Salutări cordiale 

Publicat pentru prima oară 
în : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
voi. I (V), 1932 

287 

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Londra, 9 oct. 1886 

Dragă Ede, 
După ce am citit cu oarecare uimire cele trei pagini de 

cugetări profunde ale tale - cu uimire deoarece nu înţele
geam unde ai de gînd să ajungi - n-am putut să nu rîd cînd, 
în sfîrşit, am ajuns la miezul problemei şi am înţeles că toate 
acestea erau menite să servească drept explicaţie pentru căsă
toria ta, care nu are nevo� de absolut nici o explicaţie. Dacă 
toţi proletarii ar fi atît de scrupuloşi, proletariatul ar pieri sau 
s-ar perpetua numai datorită copiilor nelegitimi, iar la această 
din urmă modalitate, ca fenomen de masă, vom ajunge, proba
bil, numai atunci cînd nu va mai exista nici un fel de proleta
riat. Prin urmare, te felicit din inimă că, în sfîrşit, ai trecut 
peste îndoielile tale şi ai răspuns îndemnului inimii. Te vei con
vinge că şi momentele grele sînt mai uşor de trăit în doi, decît 
de unul singur ; ştiu aceasta dintr-o experienţă destul de înde
lungată, şi, chiar dacă uneori a fost greu, niciodată n-am re
gretat. Transmite-i, deci, miresei tale 174) cele mai calde salu
tări de la mine şi sări repede în Thalamos 175). 

11•) Regina Schattner. - Nota red. 
m) - Denumirea patului nupţial în Grecia antică. - Nota trad. 
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Dar este deja ora patru, iar scrisoarea trebuie să plece 
înainte de 5,30, prin urmare trec acum la afaceri. 

A fost aici bătr[nul Becker şi noi am vorbit mult despre 
faptul că el trebuie să-şi scrie memoriile. Eu însumi, iar 
din cîte spune el, şi alţii, l-am îndemnat nu odată să facă 
acest lucru, dar cum l-ar putea face ? Pentiu a-şi cîştiga exis
tenţa, el scrie săptămînal pentru publicaţia vieneză „Korres
pondenz" a lui Schneeberger, primind 25 de franci şi are multă 
bătaie de cap cu strîngerea materialelor. Această muncă îi 
epuizează în asemenea măsură forţele şi vederea slăbită, încît 
nu mai este în stare să facă nimic. Prin urmare, ar fi nece
sar, înainte de toate, să i se asigure mijloace de existenţă 
pentru ca el să se poată consacra scrierii memoriilor. Dacă 
nu mă ÎW?el, van Kol îi dă 25 de franci pe lună şi o sumă 
eglă îi trimite şi un alt p1ieten al lui. Aceasta înseamnă 600 de 
franci pe an. Eu m-am angajat să-i trimit trimestrial cite 
5 lire sterline, adică 125 de franci. In total sînt 1 100 de franci. 
După părerea mea, restul ar trebui să-i dea partidul, dacă 
are fonduri, iar judecînd după cele ce spune de Liebknecht -
are. De fapt, partidul ar fi chiar obligat să asigure integral, din 
fondul său de pensii, întreţinerea acestui brav veteran. Dar 
cred că cele cîteva sute de franci care ar mai fi de adăugat 
s-ar putea strînge de la membrii mai înstăriţi ai partidului. 
astfel încît acesta nu ar fi decît intermediarul care ar asigura 
plata regulată a sumei. 

Memoriile în sine ar fi de mare valoare pentru „Volks
buchhandlung" 176), o nouă sursă pentru cunoaşterea preisto
riei (mişcarea revoluţionară din 1827-1860) şi istoriei (din 
anii '50 şi pînă în prezent) partidului nostru ; ar fi un docu
ment ce n-ar putea fi ignorat de nici un istoric adevărat. În 
plus, judecînd după fragmentele apărute acum cîţiva ani în 
„N[eue] Welt" 394, lectura este foarte atractivă şi realmente 
de larigă accesibilitate. Cu cît mai repede va începe să scrie, 
cu atît mai bine, căci omul are deja 77 de ani şi uneori, la 
vîrsta asta, prolixitatea reduce capacitatea de a distinge esen
ţialul de neesenţial - asta e în firea lucrurilor. 

Ieri i-am scris despre asta lui August 176) . Voiam să-ţi 
scriu ţie întii, ca să ştiu ce părere are editura 177), dar întrucît 
el va trebui curînd să stea din nou la răcoare 486, nu puteam 
să amîn. Personal, consider că problema este foarte impor-

178) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
1771 Editura social-democrată de la Ziirich. - Nota red. 
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tantă. Relatarea acestor evenimente, făcută de un participant 
direct şi încă de singurul participant la mişcarea din anii '30 
care împărtăşeşte vederile noastre, este absolut necesară - ea 
va prezenta întreaga perioadă [ 18]27-40 într-o lumină nouă, 
iar dacă B [ecker] nu va face acest lucru, evenimentele acelor 
ani vor fi iremediabil uitate sau vor fi prezentate de oameni 
ostili nouă, din Partidul Popular 142 sau de alţi democraţi vul
gari, ceea ce ne va face un deserviciu. Este o ocazie pe care 
n-o vom mai întîlni şi consider că ar fi o crimă să n-o valo
rificăm. 

I-am scris lui August că cel mai bine ar fi să discute cu 
B[ecker] detaliile privind suma suplimentară ce trebuie plă
tită, precum şi condiţiile editării (cînd va fi cazul) prin in
termediul tău. în afară de asta, mai este un aspect pe care 
nu am considerat necesar să-l abordez în scrisoarea adresată 
lui August şi anume că această sumă trebuie considerată pur 
'!?i simplu ca o pensie şi nu ca onorar. N-ar fi exclus ca unii 
dintre „lideri", să avanseze o astfel de soluţie, dar ar fi mes
chin să se procedeze aşa cu un vechi luptător. De aceea i-am 
propus ca o parte cît mai mare din suma suplimentară să fie 
obţinută printr-o subscripţie particulară şi atunci problema 
s-ar rezolva. 

Dacă totul va fi în ordine şi tu vei începe tratative cu 
B[ff'ker] în vederea editării, nu trebuie să ţii seamă de pă
rerile lui despre difuzarea cărţii etc., despre prospecte etc. El 
mai trăieşte cu ideile anilor '40 despre organizarea difuzării 
cărţilor interzise şi habar n-are că acum noi avem o înh·eagă 
fodu&trie. 

Prin urmare, meditează la toate acestea şi comunică-mi 
păi erea ta. 

Pînă acum bulgarii se comportă într-adevăr neasteptat 
<l b 

I I , 
e ine, iar dacă vor mai rezista încă opt-zece zile, sau vor 

învinge, sau ruşii nu vor putea acţiona împotriva lor decît 
asw:iîn9u-.şi iiscul unui. război european 507. Asta datorită fap
tului ca e1 s-au aflat timp atît de îndelungat sub turci, care 
le-au lăsat în pace rămăşiţele instituţiilor gentilice, iar in
.curc;.iunile prădalnice ale diferitelor paşale afectau numai bur
ghezia în devenire. Dimpotrivă, sîrbii, care s-au eliberat de 
tm ci cu 80 de ani în urmă, şi-au distrus vechile instituţii 
gentilice printr-o birocraţie de factură austriacă şi printr-o 
legislaţie corespunzătoare şi de aceea era inevitabil să fie bă
tuţi de bulgari. Lasă-i pe bulgari să se dezvolte timp de 60 de 
ani pe calea burgheză (ceea ce oricum nu-i va duce la nimic) 
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şi a guvernării birocratice şi ei vor fi în aceeaşi situaţie în 
care sînt acum sîrbii. Pentru bulgari, ca şi pentru noi, ar fi 
fost mult mai bine dacă ar fi rămas sub turci pînă la revolu
ţia europeană ; instituţiile gentilice ca şi „mir-ul" 178) rusesc 
care dispare văzînd cu ochii ar fi constituit un minunat punct 
de plecare pentru înaintarea spre comunism. 

AVÎnd în vedere situaţia actuală, părerea mea este că : 
1) Trebuie sprijiniţi slavii de sud, în măsura în care şi 

atîta timp cît ei vor merge împotriva Rusiei, căci atunci ei 
vor merge împreună cu mişcarea revo1uţionară europeană. 

2) Dacă însă ei se vor ridica împotriva turcilor, adică vor 
cere anexarea cu orice preţ a puţinilor sîrbi şi bulgari care 
au mai rămas acum sub stăpînirea turcilor, atunci ei - conş
tient sau inconştient - ajută Rusia şi, în acest caz, nu putem 
fi alături de ei. Anexarea se poate realiza numai cu riscul 
unui război european, ceea ce reprezintă un preţ prea mare, 
aşa că aceşti domni vor trebui să mai aştepte, aşa cum aş
teaptă cei din Alsacia şi Lorena, cei din Triest etc. în plus, 
în condiţiile actuale, orice nou atac împotriva turcilor n-ar 
avea drept urmare, decît faptul că micile naţiuni învingătoare 
- şi ele nu pot învinge decît cu ajutorul ruşilor - sau ar 
ajunge imediat sub jug rusesc, sau s-ar încăiera (vezi harta 
lingvistică a Peninsulei Balcanice). 

3) De îndată însă ce în Rusia va izbucni revoluţia, aceşti 
domni vor putea face tot ce le va place. Dar atunci vor vedea 
că nu se pot înţelege cu turcii. 

Se închide poşta. 

Publicat peritru prima oară 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
\'Ol. I, 1924 

Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

178) obştea rusească - acest cuvint este scris de Engels in limba 
rusă cu litere latine. - Nota red. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

495 

Londra, 22 oct. 86 

Dragă Ede, 
Te anunţ că prietenul nostru Belfort Bax te va vizita, 

probabil, la sfirşitul acestei luni. Este un băiat foarte cum
secade, foarte instruit, în special în domeniul filozofiei ger
mane, vorbeşte germana, dar în toate problemele politice este 
de o naivitate de-a dreptul infantilă, care poate exaspera şi 
care se observă foarte bine şi în „Commonweal". Dar printre 
,,culţii" de aici el şi Aveling sînt singurii care nu numai că 
iau lucrurile în serios, ci şi învaţă cîte ceva. 

K[autsky] ţi-a comunicat, probabil, detaliile juridice ale 
modului în care se încheie aici căsătoriile. Sper că totul se 
va aranja. 

1n legătură cu Becker 179), August scrie că te-a împuter
nicit pe tine să aranjezi totul cu bătrînul şi eu sper că tu i-ai 
scris deja (bătrînului), deoarece chestiunea îl preocupă foarte 
mult. August scrie că de la partid Becker primeşte deja supli
mentar 200 de franci pe an ; eu ştiam că atunci cînd am enu
merat sumele pe care le primeşte el am uitat una - era vorba 
de aceasta. Menţionez acest lucru ca să nu se rămînă cu im
presia că Becker mi-a tăinuit acest lucru, ceea ce într-adevăr 
nu a făcut. 

Dacă zvonurile răsp[ndite de ţankovişti 5os la Sofia se 
confJrmă, Alexandru al III-lea poate să-şi retragă liniştit pe 
Kaulbars al său, care s-a compromis, căci, în acest caz, el a 
obţinut tot ceea ce doreşte. Aceasta va fi o variantă îmbună
tăţită a tratatului de la Unkiar-Skelessi 5o9 (1839, vezi Louis 
Blanc „Zece ani", unde tratatul este publicat în ultimul v0-
lum). Marea Neagră îi va aparţine şi îi va aparţine şi Constan
tinopolul de îndată ce va dori . Aceasta ar fi consecinţa faptu
lui că Austria a anexat în Bosnia, iar Anglia - în Egipt părţi 
din Turcia, dovedind astfel Constantinopolului că ele duc faţă 
de Turcia aceeaşi politică rapace ca şi ruşii. Tocmai de aceea 
Gladstone, atît de ataşat păcii, a trebuit să bombardeze Ale
xandria şi să facă război în Sudan 510. Dar toate acestea nu 

179) Johann Philipp Becker. - Nota red. 
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sînt suficient de verosimile şi, probabil, că o soluţie formală nu 
există deocamdată ; în orice caz, trebuie urmărite orice vesti 
noi pe această temă. Căci chiar dacă acest lucru este adevă
rat, Austria se va strădui să aplaneze lucrurile, pentru ca să 
nu fie nevoită să acţioneze înainte ca ruşii să înceapă real
mente să se pregătească pentru ocuparea Dardanelelor, adică 
atunci cînd va fi prea tîrziu. 

Or, Alexandru se pare că într-adevăr a înnebunit - se 
spune că el l-a luat pe un aghiotant de-al său drept nihilist 
şi l-a împuşcat - iar bătrînul Wilhelm, probabil, că n-o s-o
mai ducă mult. Revoluţia rusă. - chiar dacă ar începe cu o 
revoluţie de palat - este mai necesară ca oricînd şi ea ar 
face dintr-o dată lumină în toată această harababură. 

·. 

Publicat pentru prima oară 
in : „Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

289 

Al tău, 
F. E. 

Ori ginalul în limba germană 
Tradus din li mba gernnnă 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 23 oct. 1886 

Dragă Laura, 
Astăzi pentru mine este un fel de sărbătoare, pentlu că 

nu am coli de corectură 1so), iar prefeţele sînt ca şi terminate. 
Profit, deci, de ocazie ca să-ţi scriu. Corectura este făcută 
acum pînă la coala a 40-a, sau pagina 644 din ediţia a treia 
germană. Colile vin însă cu întîrziere, altfel astăzi aş fi fost 
iarăşi ocupat cu ele. Este o muncă infernală, la fiecare coală 
se fac trei corecturi şi, în plus, în tex.t trebuie făcute nume
roase modificări ; ultima parte a manuscrisului nu era practic 
redactată în momentul cînd am fost nevoiţi să cedăm presiuni
lor şi să o dăm la tipografie. Sam Moore este pentru mine de 
mare ajutor în finisarea textului : are un ochi foarte �ger şi 

180) ale versiunii engleze a volumului I al „Capitalului". - Nota red 
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o mînă exersată. Aş fi însă bucuros să termin, căci pînă atunci 
nu mă pot apuca de altceva, iar în serfarele mesei mele de 
lucru îşi aşteaptă rîndul încă vreo cinci lucrări . 

Sper din tot sufletul că nu te vei răzgîndi din nou amî
nîndu-ţi călătoria pentru altă dată, care poate fi mai puţin 
ceţoasă din punct de vedere meteorologic, dar care pentru noi 
va - rămîne în ceaţa unei noi incertitudini. Schorl[emmer], s-a 
întors absolut distrus, n-a ieşit din casă o săptămînă din cauza 
unei indigestii (cred că n-a putut să-şi digere patria), tot timpul 
a fost îngrozitor de prost dispus - de atunci nu mai am nici 
o veste de la el. 

1ţi trimit alăturat alte două scrisori de la călătorii noştri 
peste Atlantic 181) ; te rog să mi le aduci cînd vei veni sau să 
mi le trimiţi mai înainte. Ieri au fost la Providence (Rhode 
Island) ; acum au plecat din New England spre Marile Lacuri, 
iar mîine se vor opri la jumătatea drumului, la Albany şi 
Troy (Statul New York) pe malul lacului Hudson 485. Presa 
din zonele industriale ale statului New England le-a făcut o 
primire care ar putea fi numită cordială, demonstrînd astfel 
nu numai că este dependentă de muncitori, dar şi că aceştia 
nutresc o vădită simpatie pentru socialism. Mă bucur foarte 
mult de acest lucru, precum şi de faptul că ai noştri au făcut 
o impresie bună presei burgheze în general, mai ales că în 
curînd vor fi la Chicago, unde cu o lună şi jumătate în urmă 
se părea că burghezia va da curs ordinului poliţiei şi va pro
voca tulburări la venirea lor. Avînd însă în vedere cotitura 
radicală care s-a produs în opinia publică din statele din Est, 
este greu de presupus că se va mai încerca aşa ceva. 

Complotul anarhist de la Viena este indubitabil opera po
liţiei 511. Dovada peremptorie - sticlele incendiare pe care 
proştii de ei le-au ascuns la ordin în depozite de lemne pen
tru a le da foc. O sticlă cu acid azotic era astupată cu vată 
imbibată cu acid sulfuric. Se presupunea că acesta din urmă 
va cădea la fund şi, întrînd în reacţie cu acidul azotic, va 
provoca explozie şi un incendiu ! Prin urmare, aceeaşi poliţie, 
care îi instiga pe dobitocii de anarhişti la acest complot, a 
luat toate măsurile pentru a face absolut inofensive aceste 
sticle incendiare. Dar jurisprudenţa antiproletară contempo
rană va găsi acolo, aşa cum ar fi găsit în oricare altă parte, 
un mod de a-i condamna pentru incendiere. 

1s1) E. Marx-Aveling şi E. Aveling. - Nota red. 
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Ieri am primit o carte poştală dintr-o localitate necunos
cută din Canada -· „Rolandrie, P. O. Whitewood" : „Dr. 
R. Meyer, s-a căsătorit cu Mathilde Meyer, născută Trautow'' . 
Probabil că este vorba de una din verişoarele lui, în grija 
căreia şi-a lăsat ferma iarna trecută. Pe verso sînt cîteva cu
vinte în limba franceză scrise de un conte Ives de Rnssignac 
sau Prossignac, care anunţă că Meyer a avut un accident şi 
nu poate să se folosească de mina dreaptă şi, deci, nici nu 
poate să scrie. Acesta este sfîrşitul altui admirator al tău. 
Cînd strugurii sînt acri, te mulţumeşti cu mere pădureţe. 

Despre desfăşurarea cu succes a congresului de la Lyon 512 

am citit în ,,Cri", dar aş fi vrut să am de la Paul comentarii 
şi amănunte. Se pare că pentru noi situaţia s-a maturizat pre
tutindeni şi nu ne rămîne decît să culegem roadele ; toate ve
chile forme ale socialismului sînt depăşite şi numai teoria 
noastră este viabilă ; este suficient ca muncitorii să se pună 
în mişcare şi atunci cînd o vor face, indiferent în ce mod, ei 
vor veni la noi. 

în general, în Franţa lucrurile merg excelent. Vier
zon-ul 497 continuă ceea ce a început Decazeville-ul 436, ceea ce 
este absolut corect. Guvernul trebuie să-şi respecte propriile 
legi şi trebuie obişnuit cu grevele. Pe de altă parte, disciplina 
de grevă este foarte utilă muncitorilor francezi ; într-o ase
menea luptă prima condiţie a succesului este respectarea strictă 
a legilor, inr orice vorbărie şi agitaţie revoluţionară <luc ine
vitabil la înfrîngere. Disciplina este prima condiţie a unei or
ganizări ferme şi eficiente, şi burghezia se teme de ea mai 
mult decît de orice altceva. Iar din moment ce această grevă 
a provocat o criză ministerială 513, ea poate provoca alte cîteva. 
Aşa cum stau lucrurile în prezent, curînd actuala Cameră nu 
va putea face faţă şi va trebui dizolvată. Cred că este absolut 
necesar ca acest eveniment să ne găsească pregătiţi, deoarece, 
la apropiatele alegeri generale, socialiştii ar trebui să-i oblige 
pe radicali a39 să includă în lista pentru Paris cel puţin 20 din 
oamenii noştri ; noua Cameră va trebui, de asemenea, să 
abroge scrutin de liste 334. Data viitoare Paul va trebui neapă
rat să intre în parlament ; el a stat destul în umbra lui 
Guesde, Deville şi a altora, asumîndu-şi dificila muncă ano
nimă şi lăsîndu-le celorlalţi nu numai recompensa, ci şi cea 
mai mare parte a încrederii cîştigate de el. Cred că se apropie 
vremea cind el va trebui să se afirme mai mult. Este, fără 
îndoială, cel mai bun ziarist dintre ei toţi - acum cînd el, 
în fine, şi-a descoperit vocaţia şi îi rămîne credincios, - şi 
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pe deasupra cel mai sîrguincios. In plus, el se află în mai 
mare măsură decît ceilalţi în contact permanent cu mişcarea 
internaţională. Data viitoare trebuie să fie aleşi cel puţin el 
şi Guesde şi pentru aceasta trebuie să se ia măsuri încă de 
pe acum. Poate că Guesde este un orator strălucit, dar Paul 
operează mult mai bine cu faptele. 

De altfel, primăvara viitoare ar putea începe războiul eu
ropean, care va încurca toate calculele noastre, deoarece re
zultatele sînt imprevizibile. Am să-i scriu 182) despre asta lui 
Paul de îndată ce am să am timp. Iar acum trebuie să închei ; 
abia dacă reuşesc să expediez cu poşta de astăzi cîteva rînduri 
pentru Tussy. 

Nim este într-o dispoziţie excelentă şi îţi trimite salutări. 

Cu dragoste al tău, 
F. E. 

Revoluţia vinului a lui Liebk[necht] nu este atît de groaz
nică, dacă ţinem seama de faptul că el consideră „excelent" 
şi cel mai prost vin. 

290 

Originalul î n  limba engleză 
Tradus în limba germană 

Engels către August Bebel 

la Plauen, lingă Dresden 

Londra, 23 oct. 1886, sîmbătă 

Dragă Bebel, 
Tocmai am primit - la zece şi jumătate seara - „Sozial

demokrat" cu declaraţia voastră 514 şi îţi scriu imediat, deşi 
scrisoarea nu poate pleca decît luni la 5,30, dacă o expediez 
recomandat. Dar luni voi primi, probabil, din nou, o grămadă 
de coli de corectură 183) pe care va trebui să le lucrez repede. 

Declaraţia voastră este compusă de aşa manieră încît nu 
dă loc la nici un fel de obiecţii, dacă se are în vedere nece-

182) Vezi volumul de faţă, p. 507-511.  - Nota red. 183) Este vorba de colile de corectură ale versiunii engleze a vo
lumului I al „Capitalului". - Nota red. 
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sitatea ace6tui pas. Nu pot face o apreciere categorică în 
această privinţă, dar şi fără motivaţiile lui Freytag această 
necesitate mi se pare indiscutabilă. Pentru cauză în general, 
ca şi pentru ziarul însuşi, consider o adevărată fericire că, dată 
fiind sentinţa, aţi putut face acest pas într-o formă onorabilă. 
După părerea mea a fost în general o mare greşeală să se 
confere ziarului un caracter oficial şi să se sublinieze acest 
lucru şi în Reichstag ; de vreme ce se ajunsese aici, era greu 
să se mai repare ceva fără a se dezavua ziarul şi fără ca 
faptul să fie interpretat c.:a o retragere. Condamnarea v-a ofe
rit prilejul de a corecta greşeala, fără a lăsa o asemenea im pre
sie şi voi l-aţi folosit corect. De o retragere, aşa cum inter
preta Liebknecht, nici vorbă - acum ziarul poate exprima 
mult mai liber opinia masei membrilor de partid şi are mai 
puţină bătaie de cap cu domnii din aripa dreaptă. 

N-am primit încă „Neue Zeit" 515. Şi eu sînt de părere 
că Bismarck s-a apropiat de ruşi mai mult decît ar fi avut 
nevoie şi aceasta din cauza Franţei ; cauza principală - şi 
fără îndoială hotărîtoare - a acestui fapt, pe lingă cea ară
tată de tine, constă în aceea că ruşii i-au spus (iar el ştie că 
este adevărat) : „Avem nevoie de mari succese în înaintarea 
spre Constantinopol, altfel la noi va fi revoluţie" .  Nici Ale
x[andru] al III-lea şi nici diplomaţia rusă nu pot s-o scoată 
la capăt cu panslavismul şi şovinismul pe care le-au provocat 
fără a face sacrificii ; astfel, generalii îl vor bate pe Ale
x[andru] al III-lea şi atunci, cu sau fără voia lor, va fi con
vocată o adunare naţională. Iar de o revoluţie rusă B[ismarck] 
se teme mai mult decît de orice. Odată cu ţarismul va cădea 
şi regimul prusian al lui Bismarck. De aceea, pentru a preîn
tîmpina crahul, trebuie să se facă totul, în pofida Austriei, în 
pofida indignării burghezului german, deşi B[ismarck] ştie că, 
chiar şi aşa, el îşi subminează sistemul întemeiat pe hegemonia 
germană în Europa şi că în ziua în care va muri bătrînul 
Wilhelm, Rusia, ca şi Franţa, vor discuta altfel. 

Cel mai grav este faptul că, din cauza ticăloşiei celor 
aflaţi la putere, nimeni nu poate spune care va fi gruparea 
forţelor într-un război - cine cu cine şi cine împotriva cui 
va merge. Că toate acestea vor duce, în cele din urmă, la 
revoluţie este clar, dar cu preţul cîtor sacrificii ! cu preţul 
cărei epuizări generale şi după cîte zig-zag-uri ! 

Deocamdată avem timp pînă la primăvară, iar pînă atunci 
se pot întîmpla multe. în Rusia se poate produce o explozie, 
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bătrînul Wilhelm poate să dispară şi Germania să-şi schimbe 
politica, turcii (care acum, după ce Austria le-a smuls Bos
nia, iar Anglia - Egiptul văd, fireşte, în aceşti vechi aliaţi 
ai lor pe adevăraţii trădători) pot ieşi din nou din vederea 
politicii ruse eoc. 

Tu nu poţi să ai o părere mai proastă despre burghezia 
germană dedt am eu. Se pune însă întrebarea dacă condi
ţiile istorice nu o vor determina, împotriva voinţei ei, să fie 
din nou activă, aşa cum a fost nevoită să fie cea franceză. 
Şi aceasta din urmă acţionează destul de jalnic ; a noastră 
ar acţionC\ şi mai jalnic, dar ea ar fi nevoită să-şi refacă pro
pria ei istorie. Şi eu am citit la vremea respectivă cu satis
facţie cuvîntarea lui Berger, dar, în esenţă, ea rămîne valabilă 
numai alît timp cît trăieşte Bismar�k. Nu mă îndoiesc nici o 
clipă de faptul că ei intenţionează să renunţe complet la fra
zele lor „liberale". Întrebm:ea este doar dacă vor mai putea 
să facă acest lucru atunci cînd nu va mai fi Bismarck, care 
guvernează în locul lor, şi cînd li se vor opune doar iun
cherii îndobitociţi şi birocraţii înveteraţi - oameni de aceeaşi 
teapă cu ei. Indiferent că va fi război, sau pace, fap't este că 
în ultîmele luni Germania şi-a pierdut hegemonia şi a devenit 
din nou sluga supusă a Rusiei. Tot acest putregai se men
ţine numai prin această satisfacţie şovină de a fi arbitrul 
Europei . Teama de proletariat îşi va face efectul. Iar cînd 
aceşti domni vor fi lăsaţi la putere, la început ei se vor com
porta, fără îndoială, exact aşa cum spui tu 516, dar curînd ei 
vor fi siliţi să vorbească altfel. Eu merg mai departe : chiar 
dacă după moartea bătrinului digul va fi străpuns, la cîrmă 
\"or rămîne aceiaşi oameni ca şi astăzi, care vor fi nevoiţi 
fie să plece din cauza unor noi conflicte (nu numai de curte), 
fie să acţioneze în spiritul burgheziei. Desigur, acest lucru 
nu s-ar produce imediat, dar nici n-ar fi mult de aşteptat. 
O stagnare ca aceea care domneşte astăzi în viaţa politică a 
Germaniei - tipică celui de-al doilea Imperiu ! 184) - poate 
fi numai un fenomen trecător şi particular ; marea industrie 
nu se supune legilor dictate de laşitatea industriaşilor, dezvol
tarea economică generează noi conflicte, le împinge la paro
xism şi nu tolerează dominaţia îndelungată a iuncherilor se
mifeudali cu aspiraţii feudale. 

De altfel, este posibil, de asemenea, ca în primăvară toţi 
să fie pregătiţi de război, să stea faţă în faţă înarmaţi pînă 

184) Este vorba de situaţia politică din Franţa în timpul lui Na
poleon al I II-iea. - Nota red. 
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în dinţi, dar nimeni să nu aibă curajul să înceapă ş1, m cele 
din urmă, unul dintre ei va propune destinderea atmosferei 
pe baza compromisurilor şi a înghiţirii statelor mici şi atunci 
toţi se vor repezi să împartă prada. Nu este exclus ca Bis
marck să mediteze încă de pe acum la un asemenea mijloc 
de salvare. 

25 oct. 

Ceea ce spui tu despre cuvîntările lui Liebcknecht se re
feră, probabil, în special la cele declarate de el coresponden
tului lui ,,N[ew] Y[orker] Volkszeitung" (micul Cuno) ; dar nu 
trebuie să considerăm că ele au fost prezentate exact, căci cei 
care iau interviuri denaturează totul. Ceea ce a spus el despre 
Kulturkampf 4so mi s-a părut însă şi mie extrem de incorect, 
dar tu ştii că L[iebknecht] este foarte labil şi îi place să-şi 
speculeze publicul (deşi nu reuşeşte întotdeauna), iar paleta 
lui are numai două culori - negru şi alb. Faptul nu este, în 
genere, prea dăunător, deoarece în America toate acestea au 
fost de mult dale uitării. 

La revedere deci, ai grijă de sănătatea ta şi din închi
soare să-mi dai veşti 4ss. Nu cred că va trebui să-ţi faci toată 
condamnarea, în nouă luni totul se poate schimba. 

Publicat pentru prima oară 
in : "Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I (VI), 1932 

2 9 1  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 517 
Londra 25-26 octombrie 1886 

Dragă Lafargue, 
Afacerea orientală este ceva mai complicată ;  absurdită

ţile difuzate de presa franceză, inclusiv de „Le Cri", sub in
fluenţă ruso-patriotă, mă obligă să intru într-o serie de detalii. 
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În iarna anului 1878 185) Disraeli a trimis în Bosfor 4 cui
rasate - suficient pentru a opri marşul ruşilor asupra Con
stantinopolului şi pentru a rupe tratatul de la San Ste
fano 518. Pacea de la Berlin a reglementat pentru un timp si
tuaţia din Orient. Bismarck a reuşit un aranjament între ruşi 
şi austrieci, potrivit căruia Austria obţinea în taină dominaţia 
în Serbia, în timp ce Bulgaria şi Rumelia Orientală erau lă
sate sub influenţa preponderentă a Rusiei. Aceasta însemna 
că, dacă ulterior li s-ar fi permis ruşilor să ocupe Constanti
nopolul, Austriei i s-ar fi rezervat Salonicul şi Macedonia. 

în afară de aceasta, însă, Austriei i s-a dat Bosnia, tot 
aşa cum în 1 794 Rusia a cedat prasienilor şi austriecilor cea 
mai mare parte a Poloniei propriu-zise, pentru ca în 1814 
s-o ia înapoi 519• Bosnia a fost pentru Austria un motiv per
manent de vărsare de sînge, un măr al discordiei între Un
garia şi Austria occidentală şi, în plus, o dovadă pentru Tur
cia că austriecii, ca şi ruşii, îi pregătesc soarta pe care a 
avut-o Polonia. Din acest moment Turcia nu mai putea avea 
încredere în Austria, ceea ce a însemnat o victorie imensă 
pentru Rusia. 

Serbia nutrea sentimente slavofile, prin urmare rusofile, 
dar de cînd s-a eliberat, ea a împrumutat de la Austria toate 
mijloacele de dezvoltare burgheză Tinerii merg să studieze 
în Austria, sistemul birocratic, legile, procedura juridică, şco
lile - totul a fost organizat după modelele austriece. Era şi 
firesc. în Bulgaria însă, Rusia trebuia să împiedice o aseme
nea situaţie, căci ea nu voia să scoată şi aici castanele din 
foc pentru Austria. De aceea, Bulgaria a fost transformată 
de la început într-o satrapie rusească. Administraţia, ofiţerii 
şi subofiţerii, funcţionarii şi întregul sistem erau ruseşti, iar 
Battenberg, care i-a fost dat Bulgariei în calitate de satrap, 
era văr cu Alexandru al III-lea. 

Dominaţia ruşilor, mai întîi directă, apoi indirectă, a fost 
suficientă pentru a anihila în mai puţin de patru ani toată 
simpatia pe care Bulgaria o avea pentru Rusia, iar această 
simpatie fusese mare şi entuziastă. Poporul se împotrivea tot 
mai mult insolenţei „eliberatorilor" şi chiar Battenberg, un 
om fără idei politice proprii şi cu un caracter slab, un om 
care nu dorea altceva decît să-l slujească pe ţar, dar avea pre
tenţia să fie tratat cu oarecare respect - chiar Battenberg 
devenea tot mai recalcitrant. 

186) în manuscris greşit : ,,1879". - Nota red. 
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Intre timp 'in Rusia evenimentele îşi urmau cursul. Prin 
măsu�i draconice, guvernul a reuşit să-i împrăştie şi să-i dez
orgamzeze pentru o vreme pe nihilişti. Dar asta nu era su
ficient ; guvernul avea nevoie de sprijinul opiniei publice el 
trebuia să abată atenţia de la mizeria socială şi politică 

'
din 

interior ; pe scurt, era nevoie de puţină fantasmagorie şovină. 
Aşa cum sub Ludovic-Napoleon malul stîng al Rinului a ser
vit la canalizarea pasiunilor revoluţionare către problemele 
de politică externă, tot aşa guvernul rus a propus acum po
porului nemulţumit şi ag1tat să cucerească Constantinopolul, 
„să-i elibereze" pe slavii opr1maţi de turci şi să-i unească 
într-o mare federaţie sub egida Rusiei. Dar nu era suficient 
să se provoace această fantasmagorie, trebuia făcut ceva pen
tru a o transpune în realitate. 

Împrejurările erau favorabile. Anexarea Alsaciei şi Lo
renei a aruncat mărul discordiei între Franţa şi Germania, 
ceea ce, după cum se părea, trebuia să neutralizeze cele două 
puteri. Singură, Austria nu putea să lupte împotriva Rusiei, 
deoarece arma ei ofensivă cea mai eficientă - apelul la po
lonezi - ar fi fost anihilată de către Prusia. Iar ocuparea 
Bosniei, acest jaf, constituia o a doua Alsacie între Austria 
şi Turcia. Italia se situa de partea celui care îi oferea mai 
mult, adică Rusia, care îi propunea Triestul şi Istria, dacă 
nu chiar Dalmaţia şi Tripoli. Iar Anglia ? Paşnicul rusofil 
Gladstone �i-a plecat urechea la cuvintele amăgitoare ale 
Rusiei : el a ocuput Egiptul în vreme de pace 520, ceea ce asi
gura o veşnică discordie între Anglia şi Franţa, şi, în plus, 
făcea imposibilă alianţa dintre turci şi englezii care jefuiseră 
Turcia, însuşindu-şi o feudă a ei, Egiptul. In afară de aceasta, 
pregătirile de război ale ruşilor în Asia erau destul de avan
sate pentru ca, în cazul izbucnirii unui conflict, să le dea en
glezilor multă bătaie de cap în India. Niciodată ruşii nu avu
seseră atîtea şanse ; diplomaţia lor triumfa pe toată linia. 

Răzvrătirea bulgarilor împotriva dominaţiei ruseşti ofe
rea pretextul pentru începerea campaniei. ln vara anului 1885, 
bulgarii din nord şi din sud au început să fie amăgiţi cu po
sibilitatea unirii lor, făgăduită prin pacea de la San Stefano 
� nerespectată prin tratatul de la Berlin. Li se spunea că 
dacă se vor arunca din nou în braţele Rusiei-eliberatoare 
aceasta îşi va îndeplini misiunea şi va realiza unirea, dar că, 
pentru a se ajunge aici, trebuie ca bulgarii să-l alunge mai 
întîi pe Battenberg. Acesta a fost prevenit la timp ; contrar 
obiceiurilor lui, el a acţionat rapid şi energic ; a înfăptuit, 
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dar în folosul său, unirea pe care ruşii voiau s-o realizeze In 
detrimentul lui. Din acel moment a început lupta neîmpă
cată dintre Battenberg şi Rusia. 

La început această luptă a fos� dusă pe ascuns şi pe căi 
ocolite. Pentru micile state din Balcani a fost reactualizată 
frumoasa doctrină a lui Ludovic Bonaparte potrivit căreia, 
d acă un popor pînă atunci dezmembrat, bunăoară Italia sau 
Germania, se uneşte şi se constituie ca naţiune - conform 
aceleiaşi doctrine - celelalte state, să zicem Franţa, au drep
tul la compensaţii teritoriale. Serbia a căzut în capcană şi a 
declarat război Bulgariei. Rusia triumfa pentru că acest răz
boi, pus la cale în interesul ei, a fost dus în faţa lumii sub 
auspiciile Austriei, care nu l-a împiedicat de teamă că par
tidul rusesc ar putea veni la putere în Serbia.  La rîndul ei, 
Rusia a dezorganizat armata bulgară, reohemînd pe toţi ofi
ţerii superiori, inclusiv comandanţii de batalioane. 

Dar, contrar tuturor aşteptărilor, bulgarii, fără ofiţerii 
ruşi şi în condiţiile unui raport de forţe de doi la trei, i-au 
zdrobit pe sîrbi şi şi-au cucerit astfel siima şi admiraţia Euro
pei înmărmurite521. Aceste victorii au avut două cauze. In 
primul rînd, Alexander Battenberg, deşi politican slab, era 
bun soldat şi a dus războiul aşa cum a învăţat la şcoala pru
siană, în timp ce sîrbii au urmat atît în strategie cît şi în tac
tică modelele lor austriece. în plus, sîrbii au trăit 60 de ani sub 
regimul austriac birocratic. Acest regim nu a creat nici o bur
ghezie puternică, nici o ţărănime independentă (toţi ţăranii 
sînt împovăraţi de ipoteci), ci a subminat şi dezorganizat ră
măşiţele comunismului gentilic, care a constituit forţa lor în 
luptele împotriva turcilor. La bul gari, dimpotrivă, turcii nu 
s-au atins de aceste instituţii mai mult sau mai puţin co
muniste ; aşa se explică extraordinara lor vitejie. 

Prin urmare, o nouă înfrîngere pentru Rusia ; ea ti ebuid 
s-o ia de la început. Dar şovinismul slavo.fil, încurajat pentru 
a contracara elementul revoluţionar, se consolidc.l devenind un 
pericol pentru guvern. Ţarul se duce în Crimeea unde, pon·i
vit ziarelor ruseşti, va întreprinde ceva măreţ ; - el se slrd
duieşte să-l akagă pe sultan 186) de partea sa şi să-l facă sa 
încline spre o alianţă, demonstiindu-i că foştii lui aliaţi 
(Austria şi Anglia) sînt nişte h·ădători şi nişte tîlhari, iar 
Franţa este o ţară total dependentă de Rusia şi o urmează or
beşte. Dar sultanul nu se lasă convins, şi imensele cantităţi 

isa) Abdul-Hamid al II-lea. - Nota red. 
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de armament din vestul şi sudul Rusiei rămîn deocamdată 
nefolosite. 

Ţarul se întoarce din Crimeea (în iunie). Intre timp, însă, 
şovinismul a luat proporţii, iar guvernul, în loc să-l reprime, 
a ajuns să fie dominat de el, astfel încît la înapoiere ţarul a 
trebuit să-i permită primarului oraşului Moscova să se refere 
în alocuţiunea sa la cucerirea Constantinopolului 522. Presa, 
aflată sub influenţa - şi sub protecţia - generalilor, declară 
făţiş că aşteaptă de la ţar să acţioneze împotriva Austriei şi 
Germaniei, care îi fac obstrucţii, iar guvernul nu cutează să 
o reducă la tăcere. Pe scurt, şovinismul slavofil este mai pu
ternic decît ţarul ; acesta trebuie să cedeze, căci altfel s-ai· 
produce o revoluţie a slavofililor. 

La aceasta se adaugă dificultăţile financiare. Nimeni nu 
vrea să acorde împrumuturi acestui guvern care din 1 870 
pînă în 1875 a împrumutat la Londra 70 milioane de lire ster
line (1 750 milioane de franci) şi care pune în primejdie pacea 
europeană. Acum 1rei ani, Bismarck a procurat acestui gu
vern un împrumut de 375 milioane de franci în Germania, 
dar banii s-au dus de mult, iar fără semnătura lui Bismarck 
germanii nu ·vor da nici un pfenig. Iar această semnătură 
poate fi obţinută numai cu preţul unor condiţii umilitoare. 
În ţară există dej a  prea mulţi bani de hîrtie ; rubla de argint 
valoarează 3,80 franci, rubla de hîrtie numai 2,20 franci. Iar 
cheltuielile de înarmare sint al naibii de mari. 

Pe scurt, ceva o să fie. Ori un succes în problema Con
stantinopolului, ori o revoluţie. Giers s-a dus la Bismarck 
tocmai pentru a-i prezenta situaţia. Iar Bismarck l-a înţeles 
foarte bine. El ar vrea să-i tempereze pe ruşi, în primul rînd 
pentru că s-a săturat de pretenţiile lor, iar în al doilea rînd 
din cauza Austriei. Dar o revoluţie în Rusia ar însemna că
derea regimului lui Bismarck în Gennania. Fără această 
imensă armată de rezervă a reacţiunii dominaţia iuncherilor 
în Prusia n-ar mai dura nici o zi. Revoluţia din Rusia ar 
sC'himba imediat situaţia din Germania ; ea ar pune capăt 
credinţei orbeşti în omnipotenţa lui Bismarck, care uneşte în 
jurul lui toate clasele înstărite ; ea ar contribui la maturiza
rea revoluţiei în Germania. 

Bismarck, care ştie că existenţa ţarismului în Rusia re
prezintă baza întregului său sistem, a înţeles perfect ; s-a gră
bit să plece la Viena pentru a le spune prietenilor lui din 
Austria că în faţa unei asemenea primejdii chestiunile de 
amor propriu trebuie abandonate, că trebuie să se lase ruşilor 
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măcar impresia unui succes şi că este în interesul lor ca 
Germania şi Austria să se încline în faţa ţarului. De altfel, 
dacă domnii austrieci insistă să se amestece în treburile Bul
gariei, el se va spăla pe mîini şi vor vedea ei unde vor ajunge. 
ln fine, Kalnoky cedează, Alexander Battenberg este sacri
ficat şi Bismarck se grăbeşte să-i anunţe personal lui Giers 
această veste. 

Urmează răpirea lui Battenberg de către complotiştii mi
litari şi încă în împrejurări care ar trebui să-i impresioneze 
neplăcut pe toţi conservatorii monarhişti şi în special pe 
prinţii care au şi armate . Dar Bismarck trece la treburile cu
rente mulţumit că a scăpat atît de uşor. 

Din nefericire, bulgarii au manifestat o energie şi o ca
pacitate poli<tică neaşteptate şi inadmisibile la o naţiune slavă, 
care a fost „eliberată" de sfînta Rusie. Ei îi arestează pe 
complotişti, numesc un guvern capabil, energic şi incorupti
bil (o calitate absolut intolerabilă la o naţiune care abia s-a 
eliberat ! )  care îl readuce pe Battenberg. Acesta însă îşi dez
văluie întreaga slăbiciune şi fuge. Dar bulgarii sînt incori
gibili. Cu sau fără Barttenberg ei se opun poruncilor ţarului 
şi îl obligă chiar pe eroicul Kaulbars să se facă de rîs în faţa 
întregii Europe so7 . 

Imaginează-ţi furia ţarului. Să-l cîştige de partea sa pe 
Bismarck, să înfrîngă rezistenţa Austriei, pentru ca apoi să 
se vadă oprit de acest mic popor, care nu există decît de ieri, 
care îi datorează lui sau tatălui său 187) „independenţa" şi care 
nu înţelege că această independenţă nu înseamnă decît su
bocdonarea oarbă faţă de „eliberator".  Grecii şi sîrbii au fost 
ingraţi, dar bulgarii au depăşit orice limită. Să-şi ia în serios 
independenţa, unde s-a mai văzut aşa ceva ? 

Pentru a scăpa de revoluţie, sărmanul ţar este nevoit să 
facă un nou pas înainte. Dar fiecare pas nou devine tot mai 
primejdios, deoarece implică riscul unui război european, ceea 
ce diplomaţia rusă s-a străduit întotdeauna să evite. Este lim
pede că dacă va avea loc o intervenţie rusă în Bulgaria şi 
dacă aceasta va duce la complicaţii ulterioare, va veni m0-
mentul cînd antagonismul dintre interesele ruse şi cele 
austriece va ieşi la iveală. De data aceasta conflictul nu va 
mai avea un caracter local. Va fi un război general. Iar cu 
ticăloşii, care guvernează astăzi Europa, este imposibil de pre
zis cum se vor grupa cele două tabere. Bismarck e capabil să 

187) Alexandru al Ii-lea. - Nota red. 
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se alieze cu Rusia împotriva Austriei, dacă nu va avea alte 
mijloace pentru a amîna revoluţia în Rusia. Dar mai probabil 
este un război al Austriei împotriva Rusiei şi, în acest caz, 
Germania ar veni în ajutorul Austriei numai la nevoie, pen
tru a împiedica distrugerea ei. 

In aşteptarea primăverii - căci mai devreme de aprilie 
ruşii nu pot începe un mare război pe Dunăre - ei fac totul 
pentru a atrage în mrejele lor Turcia, iar trădarea Turciei 
de către Austria şi Anglia a pregătit terenul. Scopul lor este 
să ocupe Dardanelele şi să transforme astfel Marea Neagră 
într-un lac rusesc, într-un adăpost sigur pentru organizarea 
unei flote puternice care, ieşind de acolo, să poată să domine 
ceea ce Napoleon denumea un lac franţuzesc, şi anume Marea 
Mediterană. Dar acest scop nu a fost încă atins, iar puţin ii 
lor adepţi de la Sofia le-au trădat intenţiile. 

Aceasta este situaţia. Pentru a împiedica o revoluţie în 
Rusia, ţarul are nevoie de Constantinopol. Bismarck ezită - 

el ar dori să găsească un mijloc de a evita ambele eventuali
tăţi. Dar Franţa ? 

Aceia dintre francezi, care de 16  ani nu se gîndesc decît 
la revanşă, cred că este firesc să profite de prilejul care, 
poate, se va ivi. Dar pentru partidul nostru chestiunea nu 
este atît de simplă, după cum nu este simplă nici măcar pen
tru aceşti domni şovinişti. Un război, în alianţă cu Rusia, îm
potriva Germaniei, ar putea avea ca urmare o rervoluţie sau 
C'hiar o contrarevoluţie în Franţa. în cazul unei revoluţii, care 
i-ar aduce pe socialişti la putere, alianţa cu Rusia s-ar pră
buşi. în primul rînd, ruşii ar încheia imediat pace cu Bis
marck pentru a se năpusti împreună asupra Franţei revolu
ţionare. Şi apoi Franţa nu i-ar aduce pe socialişti la putere 
pentru ca ei să se bată spre a împiedica o revoluţie în Rusia 
Dar aşa ceva nu este posibil. Mult mai posibilă este o con
trarevoluţie monarhistă, care să fie favorizată de alianţa 
cu Rusia. Ştiţi cît de mult doreşte ţarul restaurarea dinas
tiei de Orleans - singura care i-ar permite să încheie 
o alianţă avantajoasă şi durabilă cu Franţa. Iar războiul odată 
declanşat, pentru pregătirea acestei restaurări vor fi folosiţi 
ofiţerii monarhişti. La cea mai mică înflingere parţială, şi 
asemenea înfrîngeri vor exista - se va spune că republica 
e de vină, că pentru a obţine victorii şi pentru s rur_ea... sprk 
jinul neprecupeţit al Rusiei aliate, este necesară o cîrmuire 
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st�bilă, monarhică, cu alte cuvinte un Philippe al VII-lea 188) ; 
generalii monarhişti vor acţiona fără vigoare, pentru ca eşe
curile lor să fie puse pe seama guvernului republican ; şi 
iată monarhia restaurată. Iar de îndată ce Philippe se va afla 
pe tron, toţi aceşti regi şi împăraţi se vor înţelege imediat 
înh-e ei şi, în loc să se omoare între ei îşi vor împărţi Europa, 
înghiţind statele mici . Republica Franceză odată zdrobită, se 
va ţine un nou congres la Viena, unde, poate, greşelile 
republicane şi socialiste ale Franţei vor servi drept pretext 
pentru a o lipsi, total sau parţial, de Alsacia şi Lorena. Iar 
monarhii vor rîde de prostia republicanilor care au crezut în 
posibilitatea unei alianţe sincere între ţarism şi anarhie. 

De altfel, este adevărat oare că generalul Boulanger spune 
oricui doreşte să-l asculte că Franţa are nevoie de război ca 
unicul mijloc de a înăbuşi revoluţia socială ? Dacă e adevă
rat, asta trebuie să vă servească drept avertisment. Acest 
cumsecade Boulanger este un mare lăudăros, lucru pe care 
l-aş ierta unui soldat, dar nu face cinste unui politician. Nu 
el va salva republica. între socialişti şi orleanişti, s-ar putea 
ca la nevoie el să se înţelagă cu aceştia din urmă, mai cu 
seamă dacă îi vor asigura alianţa cu Rusia. în orice caz, în 
Franţa republicanii burghezi sînt în aceeaşi situaţie ca şi 
ţarul în Rusia : în faţa lor se ridică spectrul revoluţiei şi ei 
nu văd decit un singur mijloc de sal?JarP - războiul. 

în Franţa, ca şi în Germania, lucrurile merg atît de bine 
pentru noi, încît nu putem dori decît menţinerea acestui statu 
qcf1. Iar dacă în Rusia ar izbucni revoluţia, ea ar crea un 
complex de împrejurări dintre cele mai favorabile. Un război 
general, dimpotrivă, ne-ar arunca în domeniul imprevizibilu
lui si al unor evenimente incalculabile. Revoluţia în Rusia 
şi m Franţa ar întîrzia ; admirabila dezvoltare a partidului 
TIQ<;tru în Germania ar fi oprită brusc ; în Franţa, probabil, 
ar fi restaurată monarhia. Nu încape îndoială că în cele din 
urmci toate acestea vor lua o întorsătură favorabilă nouă, 
dar cîtă pierdere de timp, cîte sacrificii, cîte noi obstacol e 
de mlăturat. 

Pretutindeni există o mare tentaţie pentru răZîboi. ln pri
mul rînd, sistemul militar prusian, adoptat peste tot, cere între 
12 si 16 ani pentru aplicarea lui efectivă : după trecerea aces-

1 6) Louis-Philippe-Albert. duce d'Orleans. - Nota red. 
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tui timp rezerva se completează cu oameni care ştiu să mî
nuiască armele. Aceşti 12-1 6 ani au trecut deja ; peste tot 
există 12-16 contingente care au făcut armata. Toţi, deci„ 
sînt gata de război, iar germanii nu mai au avantaje speciale 
in această privinţă. Apoi, probabil că bătrinul Wilhelm va 
muri şi sistemul va suferi unele schimbări. Bismarck îşi va 
vedea poziţia mai mult sau mai puţin zdruncinată şi, poate, 
va indemna chiar el la război ca la singurul mijloc de a se 
menţine. Toţi ceilalţi vor fi din nou tentaţi să atace Genna
nia, deoarece o vor considera mai puţin puternică şi mai 
puţin solidă în momentul în care ea îşi va modifica politica 
internă. De fapt, pretutindeni bursa este convinsă că va iz
bucni războiul de îndată ce bătrinul va închide ochii. 

în ce mă priveşte, cred că pentru noi trebuie să fie clar 
că războiul, dacă va izbucni, va fi dus numai cu scopul de a 
se împiedica revoluţia : în Rusia pentru a preveni o acţiune 
comună a tuturor celor nemulţumiţi : slavofili, constituţiona
lişti, nihilişti, ţărani ; în Germania - pentru a-l menţine 
pe Bismarck ; în Franţa - pentru a stopa înaintarea victo
rioasă a socialiştilor şi (aşa cum speră întreaga mare bur
ghezie) pentru a restaura monarhia. De aceea eu sînt pentru 
„pace cu orice preţ", deoarece nu noi vom fi aceia care vom 
plăti acest preţ. 

Cu sinceră prietenie al tău, 
F. E_ 

Vă restitui „La France Juive" 189). Ce carte plicticoasă t 
Marţi, 26 oct., ora 3,30 după amiază. 
Prin urmare veţi primi această scrisoare mîine dimi

neaţă. 

Publicat pentru prima oară 
in : F. Engels, P. et L. Lafargue. 
nCorrespondance", t. I, 
Paris, 1956 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

tBB) E. Drumont. „La France JuivP". - Nota red. 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 2 nov. 86 

Dragă Laura, 
Îmi pare rău că te-ai ostenit să faci extrase din trăncă

neala lui Menger 523. Tipul este pur şi simplu un carierist, 
care ştie că cu cît exagerează mai mult cu atît sînt mai mari 
�ansele lui de a avansa. Noi am primit cartea aici şi eu am 
să-i furnizez lui Kautsky suficiente observaţii pentru ca el 
să-l poată desfiinţa pe neruşinatul ăsta. Afirmaţiile lui sînt 
atît de vădit ridicole, încît nu vor fi acceptate nicăieri, poate 
doar în ziarele naţional-liberale şi trebuie să ne aşteptăm ca 
ele să le reia pînă la saturaţie, dar asta n-are absolut nici 
o importanţă. Ameninţarea din partea lui Rodbertus a fost cu 
mult mai serioasă, iar noi am ştiut s-o spulberăm atît de bine, 
încît acum a fost total dată uitării. 

Cred că nici măcar Hyndman nu va cuteza să iacă din 
.asta un capital, cel mult într-o măsură foarte mică. 

Acum trebuie să încep să-mi scriu prefaţa 190}, deoarece 
o cer Swan Sonnenschein şi compania - ceea ce înseamnă că 
trebuie să închei ! 

Cu multă dragoste, 

Publ icat pentru prima dată 
1n : F. Engels, P.  et. L. Lafargue. 
"Correspondance", t. I, 
Paris, 1956 

Al tău, 
F. F,. 

Ori ginalul în J imba engkza. 
Tradus din limba engleză 

190) F. Engels. "Prefaţă la ediţia engleză a volumului I al • .capi
talului„". - Nota red. 
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Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

Londra, 9 nov. 1836 

Stimate domn, 
în tot acest timp am fost ocupat cu traducerea engleză 

a volumului I 191), care, sper, în cîteva săptămîni va fi gata, 
căci am citit deja prima corectură a întregului volum, iar acum 
trebuie să mai citesc doar corecturile a doua si a treia ale 
ultimelor zece coli. A fost o muncă foarte gre�, deoarece în 
ultimă instanţă eu voi fi răspunzător de text. 1n acest timp 
n-am fost în stare să mă mai ocup de altceva, astfel că s-au 
adunat o grămadă de mărunţişuri, pe care acum le voi re
zolva, iar apoi voi trece din nou la volumul al III-lea. Cred 
că v-am scris că am dictat după manuscris, pentru a avea un 
text lizibil 192), aşa că cea mai mare parte a lui nu mai ne
cesită o redactare ; numai capitolul despre transformarea ra
tei plusvalorii în rată a profitului, capitolul despre capitalul 
bancar şi - într-o oarecare măsură - capitolul despre renta 
funciară 524 vor trebui redactate. Eu sper să public anul viitor 
întregul volum, dar nu voi da nimic la tipar pînă cînd lucra
rea nu va fi gata în întregime. 

Pînă în martie 1886 s-au vîndut 1 300 de exemplare din 
volumul al II-lea. 

De îndată ce traducerea englezească va ieşi de sub tipar 
vă voi trimite un exemplar. 

Recenziile la volumul al II-lea, publicate în presa ger
mană, au fost din cale afară de stupide. Una dintre ele, scrisă 
de dr. Gross, din Viena, e destul de bună, dar el însu<şi esţe 
un idiot. Alta, aparţinînd profesorului Lexis din Breslau 19•1) 
este, în felul ei, destul de abilă ; omul a înţeles perfect car
tea şi ştie că împotriva ei nu se poate obieota nimic ; dar este 
un carierist şi de aceea preferă să apară ca economist vulgar. 
Această recenzie a apărut în .Jahrbilcher fi.ir NationalOkono
mie und Statistik" al lui Hildebrand, XI. Band, 1885, 5. Heft 
(decembrie '85) .  

191) a l  „Capitalului". - Nota red. 19!) Vf'zi volumul de faţă p. 346-348. - Nota red. 
193) W. L exis. „Die Marx'sche Kapitaltheorie. - Nota red. 



Scrisori din 1886 513 

M-aş bucura, desigur, foarte mult dacă aş putea edita 
volumul al III-lea, deoarece, aşa cum spuneţi, numai atunci 
întregul sistem al autorului ar putea fi înţeles pe deplin şi 
multe obiecţii stupide formulate acum la adresa sa ar cădea. 

Publicat pentru prima oară 
tn : „Minuvşie godî", nr. 2, 1908 

294 

Al dv. devotat, 
P. W. Rosher 194) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către E.T. 525 

la Londra 

(Londra, înainte de 13 noiembrie 1886] 

Ca răspuns la întrebarea de mai sus, vă fac cunoscut că 
am găsit un traducător 195) pentru broşura în cauză. Intrucît 
aceasta este destul de greu de tradus, fireşte că nu aş fi încîn
tat dacă s-ar publica o traducere pe care eu să n-o fi văzut 
în prealabil. 

Publicat pentru prima oară 
ln : „The Commonweal" nr. 44, 
13 noiembrie 1886 

295 

Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra, 23 nov. 86 

Dragă Laura, 
Mă pregătisem să-ţi scriu astăzi, dar a trebuit mai întîi 

să-i scriu lui Edward, pentru ca epistola să ajungă înainte 

m) pseudonimul conspirativ al lui Engels. - Nota red. 196) Aveling. - Nota red. 
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de plecarea vaporului şi asta mi-a răpit vremea pînă acum 
e ora 5 după-amiază. Aşa că trebuie să amîn pe mîine. 
Am corectat 14 coli din prefaţă 526 etc. ,  aşa că spre sfîr

şitul săptămînii partea mea de lucru va fi, probabil, termi
nată. Sînt al naibii de bucuros m-a chinuit teribil. Cînd vor 
publica S[onnenschei]n et Co. cartea n-aş putea să spun. 

Pun în plic şi două scrisori din America 527, la care toc-
mai am răspuns. . 

Mulţumesc pentru „Fergus" 196) - prin urma.re au refu
zat să-i accepte numele ? 

Ţion intenţionează să întemeieze la Paris, în interesul 
Rusiei, un mare ziar francez (sau să cumpere unul din cele 
existente), din acest motiv s-a dus el, prin urmare, acasă şi 
a adus banii. 

296 

Cu drag al tău, 
F. E.  

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

La Paris 

Londra, 24 noiembrie 1886 
' 

Dragă Laura, 
Sper că ai primit scrisorile din America pe care ţi le-am 

trimis ieri 527. Astăzi pot să mă ţin de cuvînt şi să-ţi scriu. Ai 
noştri au ales într-adevăr un moment prielnic pentru călă
toria lor ; el coincide cu constituirea în America a primului 
partid muncitoresc autentic şi, totodată, cu acest mare suc�es 
practic cum este „boom"-ul lui Henry-George la New York 028. 
Domnul George are o gîndire destul de confuză şi, fiind yan
keu, are propriul său panaceu - nu tocmai grozav - dar 
confuzia din mintea lui exprimă foarte exact actualul stadiu 
de dezvoltare a gîndirii clasei muncitoare anglo-americane şi 

196) Pseudonimul sub care publica Lafargue în „La Nouvelle Re
\'Ue". - Nota red. 
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nici de la  masele americane nu ne putem aştepta ca în decurs 
de şase sau opt luni - de cînd există această mişcare -- să 
ajungă la perfecţiune teoretică. Avînd în vedere că germanii 
din America nu sînt nici pe departe o copie reuşită şi irepro
şabilă a muncitorilor din Germania, ci mai degrabă elemente 
care în patrie au fost excluse din mişcare - lassalleeni, orgo
lioşi deziluzionaţi, tot felul de sectarişti - mie în nici un 
caz nu-mi pare rău că americanii încep fără ei, sau cel puţin 
fără conducerea lor. Germanii pot şi vor acţiona ca un fer
ment şi, în acelaşi timp, vor fi supuşi ei înşişi unei fermen
tări utile şi necesare. Punctul de plecare inevitabil în Ame
rica îl constituie „Knights of Labour" 491, care reprezintă o 
forţă reală şi, desigur, vor reprezenta prima formă a mişcării. 
Organizarea lor ridicolă şi conducerea pe care nu te poţi 
bizui - obişnuită cu metodele americane corupte - vor pro
voca foarte curînd o criză în interiorul organizaţiei care ul
terior va lua o formă mai eficientă şi mai corespunzătoare 
nevoilor mişcării. Cred că în ţara yankeilor toate astea nu 
vor dura prea mult ; principalul punot cîştigait este acela că 
ele acum înainte acţiunea politică a clasei muncitoare va fi 
ac;igurată de un partid independent. 

Din America pînă în Rusia il n'ya qu'un pas 197) . Tussy 
îmi spunea vara trecută că Lavrov a rugat-o să scrie ceva 
despre Lopatin şi voia să mă roage şi pe mine să fac acelaşi 
lucru, căci intenţiona să publice ceva despre el. :t-am spus că, 
din cîte ştiu, procesul lui L[opatin] încă nu s-a judecat 274 şi 
că, în aceste condiţii, Lavrov nu va publica, desigur, nimic de 
natură să-i agraveze situaţia ; prin urmare, Tussy trebuie să-i 
scrie din nou lui Lavrov ca să afle cum stau lucrurile (căci 
eu sînt aproape sigur că lui Lavrov i s-a comunicat faptul 
că Lopatin este mort) şi ce anume să scriu eu despre el. De 
atunci n-am mai auzit nimic despre chestiunea asta. Acum 
aflu din ziare că la Petersburg va avea loc în curind un nou 
proces al nihiliştilor în care, judecînd după relatările din 
presă, ar putea să fie implicat şi Lopatin, dacă mai este în 
viaţă. Fii atît de bună şi întreabă-l pe Lavrov, cînd ai să-l 
vezi, care este situaţia şi ce crede el că trebuie să fac eu în 
privinţa lui Lop[atin], căci voi fi întotdeauna gata să scriu 
pentru a confirma şi a aprecia marile servîcii pe care el le-a 
adus cauzei noastre, numai să ştiu ce se vrea şi care este 
situaţia lui în momentul dat. 

1D7) - nu e decît un pas. - Nota trad. 
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Din cauza prostiei tuturor rivalilor şi adversarilor ei, So
cial Democratic Federation 229 începe să devină o forţă. Gu
vernul a salvat-o de la un fiasco, interzicînd procesiunea _pe 
care ea o proiectase pentru Lord Mayor's Day 198) şi a aju
tat-o să repurteze un triumf aparent, permiţîndu-i să ţină în 
după amiaza aceleiaşi zile un aşa-zis miting în Trafalgar 
Square. Iar cînd Social Democratic Federation a convocat du
minica trecută un miting în Trafalgar Square 529, acelaşi gu
vern a făcut din asta un adevărat triwnf, declarînd iniţial 
că în St. James Park va fi concentrată artileria gata de ac
ţiune, iar apoi revocînd acest plan ridiool. Astfel, acest miting 
- primul despre care Social Democratic Federaition a decla
rat că va decurge în linişte şi pace - a fost prezentat de gu
vern ca un mare eveniment, iar atunci cînd s-a desfăşurat în 
linişte şi pace burghezii şi Spiessbi.irger 199) au oonchis că, 
indiferent de forţa pe care o are Social Democratic Federa
tion în sine, ea se bucură de un sprijin extrem de mare. 
Fapt este că Socialist Leaigue 279 este prea absorbită de dez
baterea propriului statut cu membrii săi anarhişti şi nu-i mai 
rămîne vreme · pentru evenimentele care se produc dincolo 
de zidurile clădirii cu nr. 18 de pe Farringdon Road. Şi în
trucît cluburile radicale din East End 530 nu manifestă nici 
un fel de iniţiativă în problema şomerilor, Social Democratic 
Federation nu are concurenţi, este singură pe cîmpul de bă
taie şi tratează această problemă, care în fiecare iarnă este 
din nou la ordinea zilei, exclusiv după cum crede ea de 
cuviinţă. Fără îndoială, membrii federaţiei au fost în ultimul 
timp incontestabil mai raţionali în acţiunile lor - în ultimul 
timp însernnînd în ultimele două săptămîni. Fireşte, nimeni 
nu poate spune cît va dura aceasta. Hyndman est capable 
de tou t 20°}. 

Acest profesor Menger, care prin neruşinarea sa a spe
riat, se pare, întregul continent, nu este decît un carierist 
ordinar, care aspiră la ministerul justiţiei. I-am pus la dis
poziţie lui K[autsky] materialele necesare şi, în măsura în 
care a fost necesar, le-am prelucrat chiar eu ; dacă o să reu
şim, el o să-şi primească porţia chiar în primul număr din 
„Neue Zeit", în ianuarie 1887523• Fireşte că ziarele liberale 

19R) - 9 noiembrie, ziua intrării în funcţie a lordului primar al 
Londrei. - Nota trad. 

m) - filistinii. - Nota trad. 200) - este capabil de orice. - Nota trad. 
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au făcut mare tapaj în legătură cu dezvăluirile lui, tot aşa 
cum făcuseră şi cu cele ale lui Vogt. Numai că vremurile s-au 
schimbat : acum noi putem să ripostăm şi încă cu mare efect. 
Complotul din 1 859 al presei burgheze împotriva noastră 531 
a fost de o mie de ori mai eficient decît mîrşava lege a lui 
Bismarck împotriva socialiştilor 22. 

N-ai idee cît mă bucur că, în sfîrşit, cartea 201) se află la 
tipar. Cît am fost ocupat cu ea mi-a fost imposibil să mai fac 
altceva. In mod inevitabil condiţiile de lucru au fost foarte 
complicate ; colile de corectură trebuiau să fie trimise lui 
Edward, lui Moore şi mie, ceea ce, fireşte, provoca întîrzieri 
şi reproşuri permanente din partea lui Swan Sonnenschein 
et. Co. In plus, aşa cum am descoperit abia de curînd, cartea 
a fost tipărită la Perth 202) ! Iar biroul lui S. Sonnenschein et 
Co „ prin intermediul căruia trebuia să se facă totul, s-a do
vedit a fi cît se poate de indolent în afaceri. Prin urmare, 
vechea poveste : neglijenţă şi tergiversare din partea tipogra
fiei vara, apoi, la sfîrşitul lui septembrie, grabă şi agitaţie -
tocmai la acea parte a manuscrisului care necesita redactarea 
cea mai atentă - şi tentative permanente de a da vina pe 
noi pentru întîrziere. Marea industrie în domeniul editorial 
poate fi foarte bună pentru periodice, romane şi cotidiene, 
dar pentru o lucrare ca aceasta ea nu este potrivită, numai 
dacă manuscrisul este desăvîrşit pînă la ultimul punct pe i ; 
altfel, vai de capul autorului ! 

Ei, cum siau lucrurile în privinţa călătoriei voastre - a 
ta şi a lui Paul - la Londra ? Tussy va pleca de la New 
York la 25 decembrie, în ziua de Crăciun, aşa că va fi aici 
pe la 6 ianuarie. Dar ăsta nu-i un motiv să vă amînaţi atîta 
sosirea ; dimpotrivă, sperăm să vă vedem aici de Crăciun. 
Şi de data aceasta Paul nu are nici o scuză, iar eu nici n-aş 
accepta vreuna - în Franţa este linişte şi pace : nici procese, 
nici închisoare, nici mari mitinguri, nici agitaţie şi este ab
solut exclus să se întÎIIllple ceva în timpul sărbătorilor. In 
ceea ce te priveşte, după ce ai Jăsat să treacă vara şi toamna, 
acum trebuie să ' înfrunţi ceţurile - nu ţi-e un pic de dor 
de ele ? Dealtfel, deocamdată nu ne putem plînge de ele, 
căci la noi e senin şi frumos, în vreme ce începînd de luni 
nu numai în City, ci şi la Kilburn e 1norat şi mohorît. ,\1a 
că, vă rog, decideţi-vă şi comunicaţi-ne cu cîte zile înainte de 

zot) Ediţia engleză a volumului I al „Capitalului".  - Nota red. 
202) Oraş în Scoţia. - Nota red. 
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Crăciun vă veţi face apariţia aici. Nim devine tot mai nerăb
dătoare şi e în st'1re să vină să vă ia, dacă amînaţi din nou. 

Publicat pentru prima oară 
fn limba originalului în : 
F. Engels, P. et. L. LafargUP. 
„Correspondance", t. l, 
Paris, 1956 
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Cu afecţiune al tău, 
F. Engc>ls 

Originalul în limba englPză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Hermann Schliiter 

la Hottingen-Zilrich 

Londra, 26 noiembrie 1886 

Dragă domnule Schlilter, 
Multe mulţumiri pentru cele comunicate referitor la 

J. Ph. B[ecker] 532. în ceea ce priveşte mutarea lui la Zi.irich, 
este o chestiune pe care aş prefera să o las în seama tratati
velor directe dintre dumneavoastră. Afinnaţi că necesitatea 
acestei mutări este absolut evidentă ; poate pentru dvs., la 
Zi.irich, este realmente aşa, dar pentru mine aici, la Londra, 
unde nu pot aprecia prea bine detaliile, nu este la fel. De 
aceea nu pot în nici un caz să-l sfătuiesc pe bătrîn să schimbe 
peste noapte Geneva, unde a trăit pesrte 40 de ani şi cu care, 
să spunem aşa, s-a înrudit, cu Zi.irichul. De aceea pînă acum 
nu i-am suflat o vorbă despre asta. 

Cu traducerea în limba engleză 203) sînt aproape gata şi 
deîndată ce mă voi achita de obligaţiile cele mai urgente în 
ce priveşte corespondenţa, voi putea, în sfîrşit, să mă apuc 
de celelalte lucrări care zac în sertarele mesei mele de lucru. 
ln ordinea vechimii ele sînt : 

1 )  Traducerea în limba italiană a lucrării „Muncă sala
riată şi capital" - aşteaptă de zece luni ; 

2) Traducerea în limba franceză a lui „18  Brumar" -
de opt luni ; 

3) Manuscrisul dvs. despre chartişti 446. 
208) a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 
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4) şi 5) lucrările mele "Problema locuinţelor" etc. şi „Pa
trioţii de paradă" 204). 

Acum adăugaţi la acestea încă 6) şi 7). 
6) „ Teoria violenţei" 533. V-o pun cu plăcere la dispozi

ţie, dar ce înţelegeţi prin cuvintele : „schimbat în mod co
respunzător" ? Efectiv valabile sînt aici doar cîteva pagini, 
polemica împotriva lui Dlihring este şi ea valabilă şi nu poate 
fi eliminată nici din punctul de vedere al fondului şi nici din 
punct de vedere tehnic. Prin urmare, dacă dv. consideraţi că 
trebuie eliminate, respectiv modificate numai anumite pasaje, 
care nu au legătură directă cu problema violenţei, ci se re
feră doar la restul cărţii - sînt de acord. Atunci rămîn doar 
25 de pagini, ceea ce e cam puţin. După părerea mea, ar 
putea fi adăugate - tot într-o nouă redactare - două capi
tole din secţiunea despre morală şi drept : Adevăruri eterne 
şi Egalitate, care gravitează şi ele în jurul problemei concep
ţiei materialist-economice a istoriei - totul sub titlul „Despre 
drept şi violenţă în istoria universală", sau ceva de genul 
acesta. 

7) „Cu privire la problema socială în Rusia" 534. Dacă re
tipăriţi broşurica aşa cum este ea, n-am nimic împotrivă ; 
dar pentru a scrie o prefaţă la ea aş fi nevoit să studiez din 
nou situaţia din Rusia, lucru pentru care eu n-am timp ab
solut deloc ; o prefaţă făra noi studii n-ar aduce nimic nou, 
prin urmare e mai bine fără ea. De asemenea, e mai bine să 
nu fie publlcate articolele din „Volksstaat" pe această temă. 
Articolul nr. III era îndreptat împotriva lui Lavrov, care de 
atunci nu ne-a mai dat nici un prilej să răscolim vechea 
poveste ; pe deasupra el nu conţine, ca şi începutul artico
lului IV (împotriva lui Tkaceov) 205), în afară de unele pasaje 
mai mult sau mai puţin reuşite, absolut nimic care să poată 
avea efect propagandistic. 

Dacă Ede nu este total captat de eternul feminin, spu
neţi-i, vă rog, că, după părerea mea, faţă de Social Demo
cratic Federation 229 trebuie acum adoptată o atitudine nouă. 
Prostia guvernului, inactivitatea clubmilor muncitoreşti ra
dicale 530 în faţa numărului colosal al „şomerilor", în fine, în-

204) F. Engels. „ Introducere la broşura lui Sigismund Borkhc"m 
•·În amintirea patrioţilor de paradă germani din 1 8 06-1807»". -. 
Nota red. 205) In original este o 5căpare - în loc de articolele III şi IV se 
vorbe5te qeqpre articolele I 5i II. - Nota 1·ed. 
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ţelepciunea Ligii Socialiste 279
, care nu are ochi şi timp decît 

pentru dezbaterea permanentă a statutului ei, au oferit lui 
Social Democratic Federation un cîmp de acţiune atît de stră
lucit încît nici măcar Hyndman & Co. n-au reuşit pînă acum 
să-l umbrească. S. D. F. începe să devină o forţă, deoarece 
masele nu au absolut nici o altă organizaţie în jurul căreia 
să se grupeze. Prin urmare, faptele trebuie înregistrate obiec
tiv, în special faptul major că aici a început o mişcare mun
citorească socialistă autentică. Dar trebuie să se facă o dis
tincţie netă între mase şi conducătorii lor de moment, în spe
cial trebuie să se evite identificarea cu aceştia din urmă, căci 
este aproape sigur că aceşti aventurieri politici, a căror ne
răbdare este amplificată de orgoliu, vor face curînd din nou 
cele mai grosolane gafe. Deîndată ce mişcarea se va conso
lida, ori ea îi va ţine oarecum în frîu pe aceşti domni, ori 
ei vor zbura. Deocamdată însă în mase mocneşte o nemulţu
mire instinctivă, dar prin aceasta se pregăteşte terenul pen
tru semănat. 

In America, în afară de New York, adevărata mişcare se 
dezvoltă peste capetele germanilor. Adevărata origanizaţie a 
americanilor este „Knights of Labour" 491

, unde domneşte 
aceeaşi confuzie ca în rîndurile maselor. Dar din acest haos 
se va dezvolta mişcarea şi nu din secţiile germane care timp 
de 20 de ani n-au ştiut să. aplice teoria la condiţiile Ame
ricii 439. Acum, însă, germanii ar putea juca un rol important 
pe linia clarificării, numai dacă ... .  ar învăţa limba engleză I 

Calde salutări tuturor 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

2 9 8  

Al vostru, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 
Londra, 29 noiembrie 86 

Dragă Kautsky, 
Astăzi dimineaţă am primit o scrisoare de la doamna 

Liebknecht care, la sfatul soţului ei, mă anunţă că poimîine 
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va sosi via Vlissingen la gara Victoria. Deoarece ieri am dis
cutat despre asta, nu vreau să omit şi-ţi comunic faptul 
dar las la latitudinea ta să decizi dacă - fiind singurul care 
o cunoaşte personal - vei merge să o întîmpini noaptea la 
gară, lucru la care eu nu vreau în nici un caz să te con
strîng, ci doar îţi aduc la cunoştinţă acest impovtant fapt 
victorian. 

Aici e din nou bere, numai dacă aş putea s-o beau ! 
Salutări soţiei. 

Publicat pentru prima oară 
in : FriPdrich Engels' 
Briefwech„el mit Karl Kautsky", 
Viena, 1935 

299 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germana 
Tradus din limba germanâ 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 29 noiembrie 86 

Dragă Sorge, 
Astăzi dimineaţă i-am predat editorului ultima corectură 

a prefeţei 207) şi în sfirşit am scăpat de această mare grijă. Sper 
ca peste două săptămîni să-ţi pot trimite un exemplar al  tra� 
ducerii. Poimîine soseşte doamna Liebkn[echt] să-şi aştepte aici 
soţul, care de abia alail.tăieri a plecat de la New York. 

Boom-ul cu Henry George 52s a scos la iveală, fireşte, o 
mulţime de escrocherii şi mă bucur că n-am fost de faţă. Şi, 
totuşi, a fost o zi excepţională. Germanii încă n-au înţeles că 
teoria lor trebuie să devină o pîDghie care să pună în mişcare 
masele americane ; de cele mai multe ori ei înşişi nu înţeleg 
teoria şi o abordează doctrinar şi dogmatic, ca pe ceva care 
este suficient să fie învăţat pe de rost pentru a fi aplicat la 
orice situaţii. Pentru ei teoria este o dogmă, nu o călăuză în 

207) F. Engels. „Prefaţă la ediţia engleză a volumului I al Capi
talului„. - Nota red. 



acţiune. Pe deasupra, din princ1pm ei nu învaţă engleza. De 
aceea, masele americane au fost nevoite să-şi caute propria lor 
cale şi au găsit-o, se pare, deocamdată, în organizaţia „Knights 
of Labour" 491 ale cărei principii confuze şi origanizare ridicolă 
par să corespundă propriei lor confuzii. Dar, din cîte aud_, 
„Knights of Labour" reprezintă, în special în New England 
şi în Vest, o forţă reală şi, dată tiind ostilitatea înverşunată a 
capitaliştilor, ea se va consolida rapid. Cred că este necesar să 
se acţioneze în cadrul acestei organizaţii pentiu ca din această 
masă încă foarte maleabilă să se formeze un nucleu oare să 
înţeleagă esenţa mişcării şi ţelurile ei şi care să preia condu
cerea cel puţin a unei părţi a actualullui „ordin" atunci cînd 
!>e va produce inevitabila lui sciziune. Partea cea mai slabă a 
organizaţiei „Knights of Labour" a constituit-o neutralitatea 
ei politică, oare pur şi simplu a favorizat escrocheriile a tot 
felul de Powderly etc., dar această neutralitate a luat sfîrşit 
datorită modului în care s-au comportat masele în alegerile din 
noiembrie, în special la New York. Primul pas important al 
oricărei ţări care intră în mişcare trebuie să-l constituie în
totdeauna organizarea muncitorilor într-un partid politic de 
sine stătător, indiferent pe ce cale, dar să fie un partid mun
citoresc distinct. Iar acest pas s-a produs mult mai repede 
decît ne-am fi putut aştepta - şi acesta este lucrul principal. 
Faptul că primul program al acestui partid este încă confuz 
şi extrem de nesatisfăcător, că el a făcut din H. George expo
nentul său - toate acestea reprezintă un rău inevitabil, dar 
trecător. Masele trebuie să aibă ti'Q1p şi posibilitate ca să se 
dezvolte, iar această posibilitate există numai atunci cînd ele 
au o mişcare proprie - indiferent în ce formă, numai să fie 
a lor cînd ele înaintează, învăţînd din propriile greşeli, din 
propria experienţă amară. în America mişcarea se află acum 
în stadiul în oare se afla la noi înainte de 1 848, oamenii cu 
adevăi:at inteligenţi trebuie să j oace mai întîi acolo rolul pe 
care l-a jucat Liga comuniştilor înainte de 1848 în asociaţiile 
muncitoreşti. Numai că acum în America lucrurile vor merge 
incomparabil mai repede ; faptul că după numai vreo opt luni 
de existenţă a mişcării s -au obţinut asemenea suooese în ale
geri este fără precedent. Iar dacă mai e nevoie de ceva, bur
ghezii vor avea grijă să o facă ; nicăieri în lume ei nu se com
portă atît de sfidător şi de despotic ca acolo, iar judecătorii 
voştri ştiu să-i reducă �a tăcere pe avocaţii chiţibusari veniţi 
din imperiul lui Bismarck. Acolo unde burghezul

' 
luptă cu 

asemenea mijloace, lucrurile se rezolvă rapid, iar dacă noi, în 
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Europa, nu ne vom grăbi, curînd americanii ne vor întrece. 
Dar tocmai acum ar fi absolut necesar ca acolo să avem de 
partea noastră cîţiva oameni care să stăpînească bine teoria şi 
vechea tactică, verificată şi care, totodată, să vorbească şi să 
scrie în limba engleză, deoarece americanii, din motive istorice 
lesne de înţeles, au rămas mult în urmă în ceea ce priveşte 
problemele teoretice, căci, deşi n-au preluat de la Europa insti
tuţiile medievale, la ei persistă o grămadă de tradiţii din 
evul mediu, religia, dreptul comunal (feudal) englezesc, su
perstiţiile, spiritismul, pe scurt toate tîmpeniile care n-au dău
nat direct afacerilor şi care acum sînt foarte utile pentru a 
prosti masele. Iar dacă acolo vor fi oameni cu o gîndire teore
tică clară, care vor putea avertiza asupra efectelor pe care le 
pot avea greşelile Jor, le vor explica faptul că orice mişcare 
care nu mmăreşte consecvent ţelul final - desfiinţarea siste
mului muncii salariate - va merge inevitabil pe un drum 
gre�it şi va eşua, atunci unele greşeli vor putea fi evitate �i 
înti egul proces va fi considerabil scurtat. Dar totul trebuie fă
cut în manieră englezească, trăsăturile specifice caracterului 
german trebuie lăsate deoparte, iar domnii de la „Sozialist" 
nu prea sînt capabili de aşa ceva, iar cei de la „Volkszeit
ung" 2os) sînt mai abili decît ei numai în afaceri. 

Alegerile americane din noiembrie au avut un efect imens 
în Europa. Faptul că Anglia, şi mai cu seamă America, n-au avut 
pînă acum o mişcare muncitorească era marele atu al republi
canilor radicali de pretutindeni, în primul rînd din Franţa. 
Acum aceşti domni au fost redu<;;i la tăcere ; la 2 noiembrie 
s-a prăbuşit mai ales întreaga bază a politicii domnului Cle
menceau : uitaţi-vă la America - era veşnicul lui refren :
acolo unde este o republică adevărată nu există nici mizerie 
şi nici mişcare muncitorească ! Şi tot aşa s-.a întîmplat cu 
progresiştii 62 şi cu „democraţii" din Germania şi de aici, a 
căror mişcare este abia la început. Lumea a fost uluită tocmai 
de faptul că mişcarea şi-a afirmat un puternic caracter munci
toresc şi s-a dezvoltat brusc şi puternic. 

Aici, absenţa totală a concurenţilor, pe de o parte, şi pros
tia guvernului, pe de alta, a permis domnilor din Social De
mocartic Federation 229 să ocupe o poziţie la care cu trei luni 
în urmă nici nu îndrăzneau să viseze. Vîlva stîrnită de planul 
- care n-a fost niciodată luat în serios - ca după defilarea 
de la 9 noiembrie - să se organizeze o procesiune şi vîlva la 

2os) "New Yorker Volkszeitung". - Nota red. 
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fel de mare în junt! mitingului din Trafalgar-Square de la 
21 noiembrie, cînd s-a voribit de concentrarea. artileriei., dar în 
cele din urmă guvernul a preferat să nu intervină - toate 
acestea i-au determinat pe domnii din Social Democratic Fe
deration să ţină, la 21 ale lunii, cel mai banal miting, fără fan
faronadă şi fără demonstraţii pseudo:revoliuţionare cu participa
rea obligatorie a gloatei - iar acum filistinii se uită cu res
pect la oamenii care au stîrnit atîta vîlvă, dar care s-au com
portat atît de onest 529. Şi deoarece în afară de Social Democra
tic Federation nimeni nu se ocupă de şomerii care trăiesc în 
mare mizerie şi ai căror nwnăr creşte în fiecare iarnă în pe
rioada de stagnare cronică a afacerilor, Social Democratic 
Federation a cîştigat joool. Fapt este că aici începe acum miş
carea muncitorească, dar dacă primele roade le va cUllege Social 
Democratic Federation acesta va fi numai din cauza laşităţii 
radicalilor şi prostiei celor din Socialist League 279, care se 
ciorovăiesc cu anarhiştii de care nu s'înt în stare să se debara
seze şi nu au timp să se ocupe de mişcarea vie care se desfă
şoară sub nasul lor. Cît vor reuşi Hyndman & Co. să acţioneze 
în felul acesta, relativ raţional, este greu de spus. Eu cred că, 
totuşi, curînd vor face prostii colosale, căci prea se grăbesc. Şi 
atunci ei vor veda că, într-o mişcare serioasă, lucrurile nu 
pot merge aşa. 

ln Germania e din ce în ce mai greu. La Leipzig s-a pr0-
nunţat un verdict în bare căruia cei acuzaţi de „rebeliune� au 
primit pînă la patru ani de puşcărie 535 ! Acolo se fac eforturi 
pentru a se provoca o ciocnire. 

Acum mai am pe masă încă şapte lucrări mai mici - tra
duceri în italiană, franceză, prefeţe, ediţii noi etc. 209), iar apoi 
trec imediat la volumul al III-lea 210) .  

Bătrînul tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
tn : „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 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

�09> Vezi volumul de faţă, p. 522 - Nota red. 
!10) al „Capitalului". - Nota red. 
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Engels către Hermann Schlilter 

la Hottingen-Zi.irich 

525 

Vă rog sa-mi trimiie\i un exemplar din broşura „Bakuni
ştii la lucru" 536, căci eu nu am această lucrare <lecit într-un 
volum, împreună cu alte lucrări. Este foarte prost tipărită şi 
trebuie citită cu atenţie. Duminică 211) după-amiază a apărut 
Soldatul 212), soţia lui se află aici de mai multe zile. El este 
foarte mulţumit de succesele lui 485. Ieri a sosit şi Paul 213}, 
berlinezul. lntriucît prezenţa lor mă ÎIInpiedecă să mă ocup de 
lucrări mai mari, am să încerc să pregătesc ceva pentru tipar 
şi să vă himit, dar prefaţa prefer să o scriu eu însumi. 

Cu salutări cordiale. 

Londra, 7 /12/86 

Al dv., 
F. E. 

Publi cat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

3 0 1  

Engels către Laura Lafargue 

La Paris 

Londra, 13 dec. 1886 

Dragă Laura, 
În sfîrşit te-am determinat să stabileşti o dată şi sper că 

vei veni pe 23, ca să ai timp înainte de Crăciun să te plimbi 
puţin prin oraş cu Nim şi să vezi vitrinele împodobite sărbă
toreşte. în dorinţa de a evita invocarea altor pretexte, anexez 
un cec de 20 lire pentru a-ţi da posibilitatea să te ţii de 
cuvint. 

111) 2 decembrie. - Nota red. 
112) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
213) Paul Singer. - Nota red. 



526 F. Enge!s 

Iţi trimit şi o scrisoare de la Tussy, care ieri era la Wil
liamsport, Pennsylvania, şi va mai avea mitinguri numai l<! 
Baltimore, Wilmington şi New York - dar la New York o 
se1ie întreagă, între 1 9  şi 23, iar apoi, pe 25, va pleca. O altă 
scrisoare, de la Edward, ţi--0 trimit mîine ; mai trebuie să-mi 
notez cîte ceva din ea. Te rog să aduci toate aceste scrisori, 
căci sînt mai mult ca sigur că ele au fost scrise şi cu un scop 

• practic ; şi Liebknecht i-a scris soţiei sale aproape zilnic, co
municîndu-i impresiile de călătorie, dar nu atît pentru ea, cît 
pentru a scrie o carte pentru care a încheiat deja un contract. 

Miercurea trecută 214) a sosit aici doamna Liebknecht, o 
doamnă tipic ge1mană ; după nici 24 de ore a şi început să-i 
facă atîtea confidenţe lui Nim încît a năucit-o. Menajul pare 
să fie tipic german - sentimentalism şi certuri domestice, dar 
acestea din urmă cu mult mai numeroase. Nim o să-ţi relateze 
totul amănunţit. Duminică după-amiază a sosit şi Liebknecht, 
mai flămînd decît de obicei ; din fericire, în casă era o pulpă 
de berbec fiartă, aşa că şi-a potolit foamea. Este acelaşi Lieb
knecht de odinioară, numai că Nim, care a pătruns cel mai adînc 
în tainele vieţii sale de familie, afirmă că a devenit şi mai 
filistin. Tussy are dreptate : este uluitor oît este de convins de 
importanţa sa, de capacităţile sale şi de invincibilitatea· sa ; 
dar, în acelaşi timp, subconştientul îi spune că, totuşi, nu . este 
un om mare, cum ar vrea el să apară în ochii celorlalţi ; iar 
acest subconştif'nt îl determină să caute admiraţia celor din 
jur mai mult decît ar fi cazul şi, în tot ce spune despre sine, să 
exagereze. Dar soţia sa afirmă, pe bună dreptate, că dacă el 
n-ar fi atît de mulţumit de sine, n-ar fi în stare să facă munca 
pe care o face. De aceea, noi trebuie să-l luăm aşa cum este 
şi să ne amuzăm în pace de multe din ceea ce spune. Cu felul 
său de a fi, care se vrea diplomat pro aris et focis 215), el poate 
aduce multe mici prejudicii, dar în momentul decisiv se va 
situa întotdeauna pe o poziţie corectă. Vineri soţii Liebkriecht 
au plecat la Leipzig. 

· 

Percy s-a însănătoşit ; el are întotdeauna asemenea accese 
puternice, dar după prima criză se pune repede pe picioare. 

Soţii Kautsky şi-au închiriat o casă dincolo de Archyvay 
nu Archway Tavern, ci Archway propriu-zis - ceva mai de-

214) 1 decembrie (Vezi volumul de faţă, p. 520-521.) .  - Nota red. 
m) - în apărarea altarelor şi a căminelor ; aici - în problemele 

interne. - Nota trad. 
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parte. Asta înseamnă că Saheu închiriază casa pentru trei ani ; 
jumătate din ea va fi locuită de el şi fiica sa, o fată cam pros
tuţă de vreo 18 ani, pe care a adus-o din Ungaria ; soţii 
K[autsky] vor sta în cealaltă jumătate. Ei încep să se mute 
astăzi şi speră ca pînă sîmbătă să fie gata. 

Săptămîna trecută am primit o scrisoare de la bătrînul 
Harney ; a plecat cu vaporul la 12 octombrie, mult prea tirziu, 
avind în vedere starea sănătăţii sale şi, fireşte, a ajuns cu 
reumatism şi podagră. Dar i-a fost greu să părăsească Anglia, 
pe care o adoră, pentru America, pe care o detestă, şi spune că, 
dacă va mai fi în viaţă, în primăvara viitoare se întoarce ca 
să trăiască şi să moară în Anglia ! Săracul ! Eşecul mişcării 
chartiste l-a demoralizat, iar epoca glorioasă a prosperităţii 
comerţului liber în Anglia putea să aducă în pragul disperării 
şi un om tare. Apoi a plecat la Boston numai pentru ca să gă
sească acolo predominant şi la scară şi mai mare tocmai ace
leaşi fenomene şi h·ăsături pe care le mise mai mult în Anglia. 
Iar astăzi, cînd de ambele părţi ale Atlanticului în rindul 
popoarelor anglofone începe o mişcare adevărată, el este prea 
bătrin, prea şubred, prea izolat şi prea patriot pentru a o urma. 
Tot ce a învăţat el în America este şovinismul britanic ! 

Tocmai vine Nim şi îmi aduce timbrele speciale pe care 
trebuie să le lipesc pe această scrisoare neobişnuit de grea, în 
timp ce Anni pune masa pentru prînz, de aceea trebuie să 
închei. Nim vă trimite amîndurora calde salutări. In ce-l pri
veste pe Paul, poate că vei reuşi să-l aduci cu tine pe data 
de 23. Ce naiba o să facă el la Paris în timpul Crăciunului, 
cînd pină şi Camera este în vacanţă. 

Ca întotdeauna cu drag al tău, 

Publicat pentru prima dată 
m J i mba orig111alului 
în : F. Engel<,, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", t. I, Paris, 1956 

F. Engels 

Originalul în limba en °ieză 
Tradus din limba englPză 
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Engels către Emil Engels jun. 

la Engelskirchen 

Londra, 2 2  decembrie 1886 

Dragă Emil, 
M-am bucurat foarte mult să aflu din nou ceva despre 

tine şi prin tine să primesc veşti despre mama ta 216) şi despre 
voi toţi. 

ln ceea ce priveşte cererea ta, mi se pare, totuşi, că ar fi 
o dovadă de mare inconsecvenţă dacă eu aş dona 1 50 mărci 
pentru Casa asociaţiei evanghelice din Barmen numai pentru 
faptul că această instituţie, între altele, are şi obiective gene
rale. Cred că şi socrul tău 217) ar fi inconsecvent dacă ar face 
o donaţie unei case notoriu social-democrate pe motiv că ea 
urmăreşte ţeluri general-utile. Dar, cu bunăvoinţă, întotdeauna 
se poate face ceva, şi întrucît oricum mă amuz oînd văd în 
contul meu curent că sînt acţionar al Casei asociaţiei evan
ghelice, îţi dăruiesc ţie cele două acţiuni şi poţi face cu ele 
tot ce pofteşti. Anexez un bilet pentru Hermann 21s), care sper 
că va rezolva această problemă. 

Mă bucur că la voi totul merge bine, mai ales faptul că 
grija pentru copii şi nepoţi o readuce la viaţă pe mama ta. 
Tatălui vostru 219) o să-i mai simţiţi încă mult timp lipsa, atît 
in familie, cît şi în afaceri. A fost un om integru ; un aseme
nea om în familie nu poate fi înlocuit niciodată, iar în afaceri 
numai foarte greu. Cu toate acestea, pentru voi, tinerii, este 
foarte util ca încă de timpuriu să aveţi funcţii de răspundere ; 
din păcate, pe vremea mea în Germania aşa ceva era destul de 
rar, deşi este absolut necesar pentru dezvO'ltarea inteligenţei 
şi în special a caracterului.  Lăsaţi-i pe bătrîni să se amuze la 
Barmen şi vara să folosească Engelskirchen-ul mai mult ca pe 
o staţiune decît ca pe un loc de afaceri. Este mai bine să 
conduceţi singuri afacerile, asta vă va da încredere în voi înşivă. 

Dar acum trebuie să [nchei, peste cîteva minute vine 
Schorlemmer de la Manchester, iar mîine aştept şi alţi oaspeţi 

US) Charlotte Engels. - Nota red. 117) Friedrich Wilhelm Rohrig, - Nota red. 
!18) Hermann Engels jun. - Nota red. 
!19) Emil Engels sen. - Nota red. 
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de la Paris 220). Casa o să fie plină, aşa că s-a zis atît cu lu
crul, cit şi cu corespondenţa. Am dorit, totuşi, să clarific pro
blema cu acţiunile, drept care am profitat de ultimele minute 
libere. 

Aşa dar, transmite, te rog, din partea mea salutări căldu
roase mamei tale, precum şi soţiei tale 221) şi micuţului tău222). 
lui Hermann şi lui Moritz 223) .  

Cu drag unchiul tău, 
Friedrich 

Vă doresc tuturor să:ribători fericite şi mult noroc în noul 
an ! 

Publicat pentru prima oară 
in : „Deutsche Revue", 
Jg. 46, Bd. III, 1921 
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Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engel.s către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 28 dec. 1886 

Dragă doamnă Wischnewetzky, 
Spre marele meu regret, scrisoarea dvs. din 13 noiembrie 

nu mi-a parvenit ; m-ar fi aranjat mai mult să scriu prefaţa 
atunci, căci aş fi avut mai mult timp 537. 

Dar, înainte de toate, vă rog să-mi permiteţi să vă felicit 
pentru fericitul eveniment care s-a petrecut în familia dvs. 
şi în care dvs. aţi avut rolul principall. şi să vă transmit cele 
mai bune urări de sănătate pentru dvs. şi pentru micuţul nou 
născut. 

Desigur că anexa 224) nu mai este de actualitate ; şi întru
cit am prevăzuit acest lucru, propun să fie scrisă atunci cind 

no) Laura şi Paul Lafargue. - Nota red. lll) Johanna Engels. - Nota red. 
!!!) Emil Engels. - Nota red. 
m) Engels. - Nota red. 224) F. Engels. „Anexă ia ediţia americană a «Situaţiei clasei mun

citoare din Anglia»". - Nota red. 
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cartea va fi deja la tipar. Acum o prefaţă va fi extrem de 
necesară, iar eu am să vă scriu una ; dar mai întîi trebuie să 
aştept întoarcerea soţilor Aveling, pentru a avea o relatare 
completă despre starea de lucruri din America. Cred, însă, că 
prefaţa mea nu va fi chiar aşa cum aţi fi dorit dv. 

In primul rînd, mi se pare că dv. consideraţi New York-ul 
un fel de Paris american şi supraestimaţi impontanţa pe care 
o are pentru întreaga ţară mişcarea din New York cu parti
cularităţile ei locale. Ea are, desigur, o mare însemnătate, dar 
este puţin probabil ca Nord-Vestul, care are o numeroasă 
populaţie de fermieri şi o mişcare independentă, va accepta or
beşte teoria lui George. 

In al doilea rînd, prefaţa la această carte nu este locul 
potrivit pentru o critică Sl\.lbstanţială a teoriei respective, căci 
nici măcar nu oferă suficient spaţiu. 

In al treilea rînd, ar trebui să studiez temeinic diferitele 
scrieri şi discursuri ale lui H. George (pe cele mai multe nici 
măcar nu le am), pentru a putea exclude posibilitatea oricăror 
obiecţii întemeiate pe tot felul de stratageme şi de probleme 
secundare. 

Este de la sine înţeles că prefaţa mea se va ocupa exclu
siv de imensele progrese făcute de muncitorul american în 
ultimele zece luni şi, desigur, şi de H. George şi planul lui de 
refmmă agrară. Dar ea nu va putea să trateze exhaustiv aceste 
probleme. Şi nici nu cred că a sosit momentul pentru aşa ceva. 
Mult mai important este ca mişcarea să se extindă, să se dez
volte armonios, să prindă rădăcini, şi, pe cît posibil, să cu
prindă întregul proletariat american, decît ca ea să se angajeze 
de la bun început şi să evolueze pe o linie teoretic întru totul 
corectă. Nu există cale mai bună pentru a ajunge la înţele
gerea clară a teoriei decît învăţînd din propriile greşeli, din 
propria experienţă amară. Iar pentru o clasă întreagă atît de 
numeroasă, chiar nu există altă cale, mai cu seamă pentru o 
naţiune eminamente practică şi refractară faţă de teorie cum 
sînt americanii. Principalul este ca olasa muncitoare să se 
angajeze în mişcare ca clasă ; odată realizat acest lucru, ea 
va intra cu1iînd pe făgaşul bun şi oricine i se va opune - fie 
el H. G[eo:rige] sau Powderly - va fi aruncat peste bord 
împreună cu mica lui sectă. De aceea consider că „Knights of 
Labour" 491 reprezintă un factor extrem de important în miş
care, un factor ce nu trebuie privit cu dispreţ din afară, ci 
trebuie revoluţionarizat din interior, şi cred că mulţi germani 
care trăiesc în America au făcut o mare greşeală cînd, văzîn-
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du-se în faţa unei mişcări puternice şi victorioase, care nu era 
creaţia lor, au încercat să transforme teoria importată şi nu 
întotdeauna corect înţeleasă de ei într-un fel de „unică dogmă 
salvatoare" şi s-au dist.anţat de orice mişcare care nu a ac
ceptat această dogmă. Teoria noastră nu este o dogmă, ci 
expunerea unui proces de dezvoltare, iar accest proces include 
o serie de faze succesive. A aştepta ca americanii să înceapă 
prin a cunoaşte perfect rteoria elaborată în vechile ţări in
dustriale înseamnă a aştepta imposibilul. Ceea ce trebuiau să 
facă germanii era să acţioneze potrivit propriei lor teorii 
- ·  dacă ei o înţeleg aşa cum am înţeles-o noi la 1 845 şi 1 848 -, 
să participe la orice mişcare cu adevărat generală a clasei 
muncitoare, să accepte punctul ei de plecare concret, dar să 
o ridice treptat la înălţimi teoretice, arătînd că fiecare gre
şeală comisă, fiecare eşec a fost o urmare necesară a unor 
concepţii teoretice greşite din programul iniţial ; aşa cum se 
spune în „Manifestul Com[unist], ei trebuiau să reprezinte 
viitorul în mişcarea prezentă 538. Dar înainte de toate trebuie 
să lăsaţi mişcării timp să se consolideze şi să nu accentuaţi 
confuzia inevitabilă în faza iniţială, impunînd oamenilor nişte 
lucruri pe care în momentul respectiv ei nu le pot înţelege 
corect, dar pe care le vor învăţa cmind. Unul sau două mi
lioane de voturi ale muncitorilor oare să fie date la alegerile 
din noiembrie viitor unui partid cu adevărat muncitoresc sînt 
în momentul de faţă infinit mai valoroase <lecit sute de mii 
de voturi date unei platforme ireproşabile din punct de vedere 
doctrinar. Iar prima tentativă de a uni mişcarea maselor la 
nivel naţional - şi în curînd va trebui făcută, dacă mişcarea 
va progresa - îi va pune pe toţi faţă în faţă : adepţii lui 
George, „Knights of Labour", trade-unionişti şi toţi ceilalţi. Iar 
dacă amicii noştri germani vor fi învăţat pînă atunci suficient 
de bine limba ţării pentru a se lansa în discuţii, va veni ş1 
pentru ei timpul să critice opiniile altora, şi, relevînd contra
dicţiile interne ale diferitelor concepţii, îi vor aduce treptat 
pe muncitori la înţelegerea situaţiei lor reale - situaţie care 
a fost creată de relaţia dintre capital şi munca salariată. Dar 
tot ce ar putea tergiversa sau împiedica această consolidare 
naţională a partidului muncitoresc - indiferent pe ce plat
formă - ar fi, după opinia mea, o mare greşeală. Iată de ce 
nu cred că a sosit timpul de a emite judecăţi exhaustive şi 
complete despre H. George sau „Kinghts of Labour". 

Nu v-am telegrafiat „da", pentru că nu-mi puteam ima
gina exact cum veţi interpreta dv. acest „da". 
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ln ceea ce priveşte titlul, eu nu pot omite „anul 1844", 
deoarece această omisiune ar prilejui cititorului o reprezentare 
absolut falsă asupra a ceea ce el aşteaptă. Şi întru.cit scriind 
prefaţa şi anexa îmi asum o anumită responsabilitate, nu pot 
admite ca această dată să fie omisă. Dacă consideraţi necesar, 
puteţi adăuga : „cu o prefaţă şi o anexă scrise de autor" . 

Vă restitui cu aceeaşi poştă spalturile corectate. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
in limba originalului în : 
„Briefe und Auszilge aus 
Briefen von Job. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
und Andere·'. Stuttgart, 1906 ; 
integral în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

Al dv. sincer, 
F. Engels 

Originalul în limba gemiană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Odată cu această scrisoare îti trimit recomandat tradu
cerea în limba engleză a „Capitalului" 1). Săptămîna trecută 
ţi-am expediat un pachet - două numere din „Commonweal", 
unul din „ To-Day" etc. Urmează altele. Tocmai am primit 
„New York Herald" cu porcăria de articol despre soţii A[ve

ling] ; este foarte important pentru noi, deoarece altfel A[velin
g]ii n-ar fi aflat ce minciuni spun despre ei ziarele burgheze 
de acolo 539• Ei s-au întors acum o săptămînă, absolut sănătoşi 
şi bine dispuşi. Soţii Lafargue sînt şi ei aici, îţi trimit cele 
mai calde salutări. „Capitalul" se vinde aici ca pîinea caldă ; 

am avut grijă şi de expedierea lui în America. Aceasta îi va 
ajuta pe yankei să-şi lamurească repede poziţiile. 

Un An Nou fericit ! 

Londra 1 1  I 87 

Publicat pentru prima oară 
fn : "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 

1) Volumul I. - Nota red. 

Al tău, 

F. E. 

Originalul fn limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 

Londra, 11 ian. 1887 
Dragă prietene Nieuwenhuis, 
După cum văd din ziare, Curtea de casaţie a confirmat 

sentinţa împotriva dvs. şi, prin urmare, va trebui în curînd 
să vă mutaţi la închisoare 540. Nu pot să vă las să mergeţi 
acolo fără să-mi iau rămas bun şi să vă asigur că întreaga 
mea simpatie vă va însoţi în celula dvs. şi că sper că vă veţi 
întoarce din această claustrare nevătămat din punct de vedere 
fizic şi neînfrînt din punct de vedere spiritual, revenind la 
activitatea dvs. şi la noi. Vă rog să-mi daţi de veste dacă va 
fi posibil ca în timpul detenţiunii să ţinem cumva legătura, 
fie în scris, fie transmiţîndu-vă tipărituri şi dacă vi se permite 
să aveţi cărţi şi îndeletniciri literare. 

De la Crăciun se află aici soţii Lafargue, de la Paris, iar 
acum o săptămînă s-au întors şi soţii Aveling din America, 
aducînd de acolo multe vesti îmbucurătoare 485. Miscarea de 
acolo este în plină desfăşur�re şi creşte nestăvilit. R�piditatea 
cu care din inevitabila confuzie iniţială a luat naştere un partid 
politic muncitoresc este uimitoare. E drept că programul, sau 
mai bine zis diversele programe, de la New York, Chicago etc. 
este încă extrem de neclar, dar acest lucru era de altfel de 
aşteptat. Principalul este însă că acolo se acţionează exact aşa 
cum ar trebui . Cînd mă gîndesc cît de mult a durat pînă 
cind muncitorii din Anglia, Belgia, Spania etc. au ajuns să 
înţeleagă că numai organizarea politică a clasei muncitoare 
într-un partid, separat de celelalte partide şi opus lor, îi poate 
conduce la victorie, atunci acţiunile americanilor, prin care 
la şase luni de la apariţia mişcării s-a ajuns la un partid or
ganizat, se obţin la New York 68 OOO de voturi 528 si în Vest 
importante SUCC€se în alegeri 541, sînt demne de admlraţie. De
îndată însă ce proletariatul unei ţări s-a organizat ca partid 
de luptă, înseşi meandrele luptei îl conduce la înţelegerea mai 
rapidă a condiţiilor emancipării lui, iar un popor eminamente 
practic şi fără înclinaţii teoretice, cum sînt americanii, nu poate 
ajunge la înţelegerea acestui lucru decît învăţînd din propriile 
experienţe amare, din propriile greşeli. Acest lucru ei îl vor 
face destul de repede şi îl vor duce pînă la capăt. 
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Şi pe plan general mişcarea evoluează pretutindeni exce
lent, iar eu sper că atunci cînd veţi ieşi din închisoare veţi 
putea constata că am făcut progrese substanţiale. Să ne împie
dice ar putea numai un război european, care pentru un timp 
ne-ar da mult înapoi, dar în ultimă instanţă chiar şi el, ca 
orice alt eveniment, trebuie să fie în avantajul nostru. 

Traducerea în limba engleză a „Capitalului" 2) a apărut 
şi încă în momentul cel mai oportun pentru Anglia. 

Încă o dată - toate bune ! Cele mai bune urări ale 
noastre vă însoţesc în singurătatea dvs. Peste un an sper să 
ne vedem din nou la Londra. Salutări cordiale de la familiile 
Lafargue şi Aveling şi de la al dvs. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Istori k  marksist" 
nr. 6 (40), 1934 
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F. EngP.ls 

Originalul în limba gennană 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

(Fragment) 

Londra, 18 ianuarie 1887 

Caro Citadino 3), 
Scrisoarea dvs. din data de 9 ale lunii 542 nu a reprezen

tat pentru mine chiar o surpriză, deoarece ştiam că sînteţi func� 
ţionar guvernamental şi că mai curînd sau mai tîrziu aceasta 
poziţie a dvs. se va clătina. Din păcate, nu pot să vă deschid 
persepctive favorabile nici aici, nici în America. Dacă nu vor� 
biţi curent engleza, în nici una din aceste ţări nu veţi găsi o 
ocupaţie bine remunerată pînă cind nu veţi stăpîni limba vor
bită. Pentru oamenii cu studii, aici, de obicei, aproape singurele 
posturi accesibile sînt acelea de profesor de limbi străine şi 
tocmai din acest motiv ele sînt întotdeauna ocupate, chiar de 

2) Volumul I. - Nota red. 
3) - Dragă cetăţene. - Nota trad. 
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oameni care vorbesc şi scriu curent limba ţării. ln ce priveşte 
predarea altor materii, există o atît de mare„.  4). 

Publicat pentru prima oară în : 
„La corrispondenza di Marx e Engels 
con italiani. 1848-1895". 
Milano, 1964 
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Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

Londra, 26 ianuarie 1887 

Dragă cetăţene, 
Ca răspuns la amabila dvs. scrisoare din data de 9 542, 

v-am scris pe data de 18,  iar după aceea am mai primit de la 
dvs. o scrisoare - din 21 .  

Nu po t  decît să vă confirm ceea ce v-am comunicat în 
ultima mea epistolă : cine nu vorbeşte englem, nu-şi poate 
cîştiga existenţa nici în Anglia, nici în Statele Unite altfel 
decît prin muncă fizică. 

Republica Argentina ar fi, poate, un loc mai bun : acolo 
există o puternică colonie italienească, iar pentru dvs. n-ar fi 
prea mare greutate să învăţaţi limba spaniolă. Dar este departe, 
călătoria costă foarte mult, iar înapoierea ar fi extrem de 
dificilă. Ţara face progrese, dar asta este tot ce vă pot spune. 
Intrucît nu cunosc legislaţia argentiniană, nu ştiu în ce con
diţii se poate trăi acolo ca profesor de şcoală elementară. 

1n ce priveşte comerţul, de 18 ani m-am retras şi nu 
mai am nici un fel de relaţii nici ou firme comerciale, nici cu 
fabrici ; în afară de asta, în unele cazuri (p:resupunînd că s-ar 
găsi o firmă ai cărei colaboratori să mă mai cunoască), o re
comandare din partea mea v-ar ajuta mai puţin decît nici 
una, căci eu sînt mai puţin cunoscut ca fost om de afaceri, 
şi mai mult ca actual militant socialist. 1n plus, în toaite marile 
oraşe există o mulţime de funcţionari comerciali care caută 
de lucru şi care nu sînt suspecţi de socialism şi în plus au 

•) Sfirşitul scrisorii lipseşte. - Nota red. 



Scrisori din 1887 537 

studii comerciale. M-am gîndit mult dacă nu s-ar putea găsi 
ceva în acest domeniu, dar n-am putut face nimic. 

Am să scriu la Viena (în Austria) şi la Hamburg, poate 
se găseşte acolo ceva, deşi prea mari speranţe nu sînt ; totuşi 
am să încerc şi am să vă comunic rezultatul. 

Ar fi bine să-i scrieţi şi lui Lafargue ; el era aici cînd a 
sosit scrisoarea dvs. din 9 ianuarie ; ştie despre ce este vorba 
şi chiar dacă a spus că din păcate nici el n-are decît prea 
puţine speranţe să vă găsească un serviciu la Paris, nu este 
exclus ca la înapoiere să se consulte ou prietenii şi să-şi schimbe 
părerea. Am să-i mai scriu şi eu despre problema dv. !i). 

Marea dificultate oonstă în faptul că noi, socialiştii, sîntem 
persecutaţi nu nwnai în viaţa politică, ci şi în viaţa cetăţe
nească şi întreaga burghezie nu numai că se bucură, dar îşi 
face şi o îndatorire din a n e  epuiza prin înfometare. Iar 
această proscriere îi loveşte mai cu seamă pe oamenii culţi, 
instruiţi, care sînt priviţi ca dezertori care au trecut din 
clasa lor în tabăra duşmană. De această dificultate ne lovim 
peste tot şi noi înşine am avut de suferit în 1844 şi 1 849 ; de 
cîte ori Marx şi cu mine n-am regretat că n-am învăţat o 
meserie, care să fie utilă şi pentru burghezie, căci ea nu poate 
trăi fără produsele muncii manuale ! 

N-aţi putea găsi ceva de lucru la ziarele socialiste ita
liene, la Milano sau în altă parte ? Eu nu le primesc şi de 
aceea sînt prea puţin la curent cu situaţia aotuală a partidu
lui socialist din ţara dvs. în orice caz ar fi de preferat să ră
mîneţi în Italia. 

Repet, voi face cu plăcere tot ce îmi va sta în putinţ� 
pentru a găsi o ieşire din situaţia în care vă aflaţi şi regret c� 
nu vă pot oferi pe rspective mai bune. Eu nu voi uita cit aţi 
făcut dvs. pentru răspî ndirea ideilor noastre şi a lurrărilor 
m ele în Italia, şi, dacă se va găsi undeva vreun serviciu pen
tru dvs.,  vă asigur de sprijinul meu. 

Publicat pentru prima oara m : 
,,La corrisipondenza di Marx e Engels 
con italiani. 1848-1895". 
Milano, 1964 

Cu salutări cordialf', 
F. Engels 

Originalul ln limba italiană 
Tradus din limba germană 

6) Vezi volumul de faţă, p. 540. Nota red. 
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3 0 8  

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 

Dragă doamnă Wischnewetzky, 

122, Regent's Park Road N.W 
(Londra) 27 ian. 1887 

In fine, împreună cu această scrisoare vă trimit prefaţa 6)v. 
Imediat după înapoierea soţilor Aveling 485 am făcut o uşoara 
conjunctivită, care mi-a perturbat ritmul zilnic de muncă, în 
primul rind pentru că în puţinul timp pe care H puteam

v 
con

sacra scrisului trebuia să rezolv corespondenţa urgenta. Cu 
toate că ochiul roai este iritat, am reuşit să ternnin prefaţa şi 
sper că întîrzierea nu v-a pricinuit neplăceri prea mari. 

1ntrocît n-am izbutit să fac o copie, v-aş ruga ca d upă 
tipărire să-mi restituiţi manuscrisul. Presupun că veţi avea 
amabilitatea să vă ocupaţi de tipărirea lui. 

Sper că dr. Wischnewetzky a călătorit bine şi s-a întors 
sănătos. Regret că n-am avut posibilitatea să discutăm cîteva 
ceasuri între patru ochi, dar a venit tocmai în seara în care 
vechea „Internaţională" reînviase practic pentru o clipă. 

In momentul de faţă mişcarea din America poate fi vă
zută cel mai bine - cred eu - de pe această pal'te a oceanu
lui. Acolo, la faţa locului, disputele personale şi certurile lo
cale îi reduce, desigur, amploarea. Singurul lucru care ar putea 
frîna într-adevăr înaintarea mişcării ar fi o accentuare a di
ferenţelor, care să ducă la constituirea de secte. Pînă la un 
anume punct, asta va fi inevitabil, dar cu cît vor fi mai puţine. 
cu atît va fi mai bine. Mai ales germanii trebuie să se ferească 
de asa ceva. Teoria noastră este o teorie care se dezvoltă si 
nu o

' 
dogmă ce se învaţă pe dinafară, iar apoi este repetată 

mecanic. Americanilor ea le va pătrunde în sînge nu printr-o 
îndoctrinare din afară, ci prin verifiecarea ei în experienţe 
proprii - cu concursul germanilor. Cînd ne-am întors în 
Germania în primăvara anului 1 848, ne-am alăturat partidului 
democrat, deoarece acesta era unicul mijloc de a cîştiga de 
partea noastră clasa muncitoare ; noi reprezentam aripa cea 
mai avansată a acestui partid, dar nu eram decît o aripă. în
temeind Internaţionala, Marx a elaborat Statutul general 7) 

G) F. Engels. „Mi5carea muncitorească din America". - Nota red. 
7) K. Marx. „Statututul provizoriu al Asociaţiei Internaţionale a 

l\Iuncitorilor". - Nota recl. 
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intr-o manieră care să permită aderarea tuturor socialiştilor 
proletari din acea perioadă - proudhonişti, adepţii lui Pierre
Leroux şi chiar cea mai înaintată parte a trade�unionurilor 
engleze ; şi numai datorită acestei participări largi Internaţio
nala a devenit ceea ce a fost, mijlocul de dizolvare şi de ani
h ilare treptată a tuturor acestor mici secte, cu excepţia anar
hiştilor, a căror apariţie bruscă în diferite ţări, n-a fost decît 
rezultatul crînceniei reacţiuni burgheze de după Comună şi de 
aceea noi i-am putut lăsa să moară liniştiţi de propria lor 
moarte, lucru care s-a şi întîmplat. Unde am fi ajuns noi dacă 
în 1 864-73 am fi insistat să colaborăm numai cu cei care 
recunoşteau făţiş platforma noastră ? După părerea mea, în
treaga noastră activitate practică a demonstrat că este foarte 
posibil să se păşească alături de mişcarea generală a clasei 
muncitoare în fiecare stadiu al acestei mişcări, fără a abandona 
sau a ascunde poziţia proprie, specifică şi nici organizarea ; mă 
tem că, dacă germanii din America vor alege o altă cale, vor 
comite o mare greşeală. 

Sper că între timp v-aţi restabi1lit complet şi că soţul 
dvs. şi copiii sînt şi ei sănătoşi. Salutări prieteneşti d-rului 
Wischnewetzky. 

-. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată în limba 
originalului în : „Briefe und 
Ausztige aus Briefen von Joh. 
Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorg0 and Andere". 
Stuttgart, 1906 ; integral în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII,  1935, ed. rusă 
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Cu sinceritate a l  dv., 
F. Engels 

Originalul in limba cng!elă 
Tradus din limba g€'rmană 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 28 ianuarie 1887 

Dragul meu Lafargue, 
In fine, ochi'!-1 meu e ceva mai bine, dar nu suficient ca să pot da de capat numeroaselor lucrări şi vrafului de cores-
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pondenţă. Nu pot scrie decit la lumina zilei şi cu pauze, dai· 
pot cel puţin să citesc seara destul de mu1t. 

Dacă parizienii au chef de război în momentul de faţă. 
ar face mai bine să-şi îndrepte mînia către Rusia, pentru care 
au scos castanele din foc şi care acum, cînd au d egeteile arse, 
i-a părăsit. Ei nu văd că Rusia este cea care, cu ajutorul unar 
ziare pariziene cumpărate de ea (dintre acestea „Debats" 8) 
pare să fie cel mai neruşinat), i-a împins la fanfaronade re
vanşarde cu unicul scop de a-l face pe Bismarck să capituleze 
în faţa ţarului 9) ? Şi acum are ceea ce a vrut : Bismarck s-a 

împăcat ou Rusia, a sacrificat Austria, iar Rusia i-a sacrificat 
pe credulii de parizieni lui Bismarck 543. Alianţa cu Rusia are 
farmecul ei ! 

De altfel, nu cred că Bismarck vrea războiul, care, odată 
izbucnit, s-ar transforma într-un război european . Deîndată ce 
Franţa şi Germania se vor încăiera - şi va fi o luptă crîncenă 
şi destul de îndelungată - ţarul va fi silit, chiar dacă nu 
aceasta era voinţa lui, să se îndrepte spre Balcani . Rezultatul = 
un război austro-rus. Din acest moment, Bismarck s-ar vedea 
la cheremul unor întîmplă1i imprevizibile, iar eu nu-l consider 
atît de prost încît să provoare cu sînge rece o asemenea si
tuaţie. Dar agenţii ruşi de la Paris îşi vor continua activitatea ; 
este în interesul Rusiei să atragă Franţa şi Germania într-un 
război ; în acest caz ea n--ar mai trebui să lupte decît împo
triva Austriei, şi, în caz extrem a Angliei, adică, din punctul d e  
vedere a l  şoviniştilor ruşi, care urăsc î n  egală măsură ş i  Austria 
şi Anglia, Rusia ar avea mină liberă în Orient. Iată care este 
pericolul. Dacă domnii Ţion & Co. vor reuşi să împingă Franţa 
în acest război, pur şi simplu ele se vor măcelări în interesul 
ţarului şi al menţinerii de<>potismului în Rusia. 

Pentru alegerile din Germania avem şanse excelente ; cred 
că vom avea în total 700 OOO de voturi, poate chiar mai mult. 
In ceea ce priveşte majoritatea în noul Reichstag, va trebui să 
se ţină seama de filistinul german, o canalie fără pereche. 

Aici se afirmă că manevra lui „Daily News" a fost o specu
laţie de bursă a lui Baring. Această manevră trebuie să fi fost 
extrem de neplăcută pentru Bismarck, căruia i-a dejucat ma
nevrele electorale : el a fost nevoit să dea o dezminţire 5H. 

Martignetti mi-a scris din nou 10) . Se pare că este la capă
tul puterilor. Mă roagă să găsesc o soluţie pentru el, dar pro-

S) „Journal des Debats politiques et litteraires". - Nota red. 
9) Alexandru al II I-iea. - Nota red. 
101 Vezi volumul de faţă, p.  536 - Nota red. 
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pune nişte lucruri imposibile. Am sc1is despre el la Hamburg 
şi Viena, i-am promis să-ţi scriu şi dumitale ; de altfel e mai 
mult ca sigur că veţi primi o scrisoare chiar de la el. Aici şi 
în America nu se poate face nimic pentru el, căci nu ştie o 
vorbuliţă englezească. Ar avea vreo şansă în Franţa ca pro
fesor de limba italiană ? După părerea mea, e singurul lucru 
pe care l-ar putea face. Sau poate ştii dumneata ceva mai bun ? 
El va fi concediat. Vezi dacă se poate găsi la Paris sau în pro� 
vincie ceva pentru bietul om. 

Pumps este mult mai bine ; din bolile grave nu mai are 
<lecit o nevralgie intercostală ; am vizitat-o astăzi dimineaţă, 
era destul de veselă. 

Intre socialiştii de aici nu sînt decît intrigi de clică. După 
cum spune Scheu, aoum şi Champion e împotriva lui Hyndman 
şi ar vrea să-l răstoarne ; de aceea s-a apropiat din nou de 
Bax ; zilele trecute l-a întîlnit pe Aveling şi a fost extrem de 
amabil cu el. Vom vedea unde o să ducă toate acestea. Deocam
dată Aveling vrea să le arate muncitorilor din East End cum 
americanii au creat o mişcare muncitorească independentă de 
vechile partide ; acesta este un mijloc de agitaţie care ar putea 
avea succes. Săptămîna trecută Aveling a vorbit la un miting 
pe Farringdon-Street, Tussy a venit şi ea alaltăieri şi amîndoi 
vor mai rosti cmintări şi acolo, şi în alte părţi 545• 

De îndată ce am să mă mai eliberez, am să-i scriu Laurei. 
Intre timp, Nim mă roagă să o întreb dacă a vorbit cu Longuet 
şi care a fost răspunsul lui. 

„La Justice" a primit un exemplar din „Capitalul" 11), în 
limba engleză. Dacă Longuet l-a luat pentru el, o să facem eco
nomie de exemplarul pe care i l-am destinat lui . Nu poţi dum
neata să afli asta ? In ce priveşte celelalte exemplare, pe care 
trebuie să trimită Sonnenschein, deocamdată nu ştim nimic 
precis ; se eschivează. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : 
„Le Populaire de Paris" nr. 948, 
la 29 noiembrie 1920 şi integral 
în : „La Nouvelle Revue Socialiste'" 
nr. 20, 15 septembrie 1927 
- 15 ianuarie 1 928 

li) Volumul I. - Nota red. 

Cu prietenie al dumitale, 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limbile franceză 

şi germană 
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3 1 0  

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 2 februarie 1887 

Dragă Laura, 
Am terminat „Bel Ami" luni seara 12) şi, gîndindu-mă la 

felul în care prezintă jurnalistica de la Paris, mi-am zis că 
trebuie să fie o exagerare ; şi iată că marţi dimineaţa scri
soarea de la tine si de la Paul mi-a dezvăluit o scenă reală 
din „Bel Ami" ; nu

' 
pot, deci, decît să-mi scot pălăria în faţa lm 

Guy de Maupassant. Ce să-i faci ? Faut-il dane etre canaille 
pour avoir un j ournal quotidien a Paris " 13) 546 ; 

Este pentru a doua oară cînd prietenii noştri editează un 
cotidian - pentru alţii. Dar de data asta lucrurile stau mai 
rău decît prima oară. Lissagaray era un independent, care ac
ţiona pe cont propriu, îşi asuma riscurile şi puteai să-l laşi să 
moară de propria sa moarte politică. Dar aici posibiliştii vin 
la de-a gata ; ei nu numai că obţin un cotidian, dar îl obţin 
printr-o victorie asupra noastră. Şi deoarece „Cri" se cumpără 
numai pentru cancanuri, scandaluri şi foiletoane, iar publicul, 
de care depinde succesul sau eşecul lui, acceptă articolele de 
fond numai pentru că nu este obligat să le citească, frazele 
bombastice ale lui Pyat, plictiseala de moarte a lui Labus
quieres şi ignoranţa lăudăroasă şi arogantă a lui Marouck ar fi 
acceptate la fel ca un articol de fond semnat de Guesde. Gueb
hard va primi bani peşin pentru coarnf>.le sale, iar Severine şi 
Labruyere auront toujours de quoi se payer de bons dejeu
ners 14). 

„Voie du Peuple" - un titlu groaznic de înşelător - va 
merge, probabil, pe acelaşi drum ca „Citoyen" după lovitura 
de stat şi va dispare după cîteva zvîrcoliri spasmodice 547. Dacă 
s-ar fi putut salva ceva, găsind un om care să dispună de 
100 OOO de franci, acest lucru trebuia făcut la timp ; acum însă, 
cînd oamenii noştri au fost înfrînţi şi daţi afară, mă tern că un 
asemenea om va fi şi mai greu de găsit. 

12) 31 ianuarie. - Nota red. 
13) - Deci trebuie să fii canalie ca să editezi un coti dian la Paris. 

- Nota trad. 
14) - vor avea întotdeauna cu ce să-şi plătească dejunuri bune. -

Nota trad. 
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Concluzia pe care trebuie s-o tragem de a1c1 este ace�aşi 
ca si data trecută si anume că un săptămînal care ne aparţme 
este de zece ori mai preţios decît un cotidian, pe c�re noi î� 
facem pentru alţii, care ne azvîrle afară cînd le cony1�e, ca sa 
facă loc pentru d-nii Brousse & Co. Aceasta pare sa �1� a�u� 
funcţia permanentă a oamenilor noştri în pr:sa co

w
tidiana Şl 

totul se va repeta, fără îndoială, şi pentru a treia oara cu e�act 

aceleasi rezultate. Sper, totuşi, că foştii noştri oameni man d� 
1a ma�ele ziar vor catadicsi acum să acorde ceva mai multa 

atenţie lui „Socialiste", care în ultimă inst��ţă este pentru el 

un refugiu în antractele marii lor drame politice. 
I-am transmis lui Nim comunicarea ta, îţi mulţumeşte mult 

-şi - aşa cum spunea acum 30 de ani un penny-a-liner 15) -
este în culmea aşteptării. 

Spune-i lui Paul că şi eu mă gîn.disem că ar fi bine să 
diluez concentraţia compresei pentru ochi şi că după ce am 
primit scrisoarea lui am dublat cantitatea de apă, ceea ce, se 
pare, a avut un efect foarte bun. Am să folosesc, de asemenea, 
compresele cu apă caldă recomandate de el şi sper că ceea ce 
mi-a rămas din conjuctivită o să dispară. 

Astă seară Edward trebuia să ţină din nou o conferinţă 
<le5pre călătoria sa în America 545 la Farringdon Hali (pentru • 
secţia din Clerkenwell a Ligii). El şi Tussy au vorbit acolo de 
-două oii, miercurea seara - şi de fiecare dată sala a fost arhi
plină. Dar pe el îl doare gîtul, aşa că probabil îl va înlocui 
Tussy. Astă seară el voia să vorbească despre anarhişti şi se 
aştepta la o criză. Nu ştiu exact cum stau lucrudle. A fost deja 
învitat de un club radical 530 din East End să ţină o conferinţă. 

Afacerea „Cri" îi va determina, în cele din urmă, pe Hynd
man & Co. să ia o hotărîre, dacă pînă acum n-au putut să se 
decidă în legătură cu sprijinirea posib1liştilor. Glumele proaste 
al e lui Severine despre tentativele de a părăsi toate celelalte 
partide vor fi explicate prin obişnuita intoleranţă a marxiş ti
lor şi, fără îndoială, se va arunca întreaga vină pe „mîna care 
a distrus Internaţionala" - prin care ei, aşa cum spunea Ecca
rius, au în vedere pe supusul tău servitor. In privinţa asta nu 
se poate schimba nimic, iar mie mi-e absolut indiferent. Asta 
a fost întotdeauna soarta noastră - şi acum de ea au parte 
-şi prietenii noştri de la Paris - ca atunci cînd ne-am arătat 
mai dornici de a colabora cu oamenii cinstiţi şi sinceri, în mă
sura în care ei se situau realmente pe o platformă muncito-

15) - scri itor de duzină. - Nota trad. 
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rească, chiar dacă aceasta era imperfectă, să fim denunţaţi de 
ticăloşii şi aventuriştii, cu care nu am vrut să avem de-a face, 
ca intoleranţi, despotici şi inaccesibili. Sper că prietenii noştri 
de la Paris vor avea prilejul să se convingă că Brouse nu este 
mai rău decit Hyndman. Am.îndoi au strîns în jurul lor toţi 
candidaţii pe care au putut să-i strîngă. 

Pumps se simte mai bine, dar, fără a mai vorbi de marile 
necazuri pe care le-a avut, o mai supără stomacul şi în plus 
suferă de insomnie. Este însă într-o dispoziţie mult mai bună ; 
ieri şi astăzi dimineaţă a stat pe divan. 

Fortin scrie că este întru totul de acord cu planul nostru 
şi îţi va trimite ţie ultimele două capitole din „Optsprezece 
Brumar". El mi-a trimis o rezoluţie pe care au adoptat-o în 
problema războiuilui. E groaznic cînd stilul scrisorilor comer
ciale devine pompos. 

Nim şi micuţa Lily, care a venit aici pentru cîteva ore. 
- copiii sînt la bătrînii Rosher - te salută din inimă şi eu 
la fel. 

Cu drag al tău. 
F. Engels 

Ziarele guvernamentale prusiene sînt foarte revoltate de 
• cele 6 OOO de mărci care ar fi fost trecute în fondul electoral 

din profiturile obţinute de „Sozialdemokrat" ; ele spun că ar 
fi o minciună : 1. un asemenea profit n-a existat niciodată ; 
2. dacă ar exista, a fost furat de la proprietarii ziarului. E 
pur si muove 16). 

Alătur un cec de 12 lire sterline, pentru care m-a rugat 
Paul. 

3 1 1  

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 
Londra, 9 februarie 1887 

Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 
Răspund imediat la scrisoarea dvs. din 28 ianuarie. Pre

faţa 17) a fost expediată la 27 ianuarie, iar la telegrama dvs. 
18) - Şi totuşi se invirtec;;te. - Nota trad. 
17) F. Engels. „Mişcarea muncitorească din America" (Prefaţă la 

ediţia americană a „Situaţiei clasei muncitoare din Anglia"). - Nota red. 
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pe care am primit-o duminică, 6 februarie, am răspuns imediat 
telegrafic : „Expediez recomandat la 27 ianuarie". 

În ceea ce priveşte fragmentul denaturat din scrisoarea 
mea, de la publicarea căruia n-a putut să se abţină îndărătni
cul Eaton, Rosenberg et Co . n-ar fi trebuit să arunce vina 
asupra lui Aveling. Paragrafu� despre cele 100 OOO şi despre 
milioane era în scrisoarea mea către dvs. 18) şi în nici o altă 
scrisoare . Aşa că dvs . ştiţi, probabil, cine poartă răspunderea 
pentru această indiscreţie şi pentru faptul că mi s-a atribuit o 
asemenea absurditate. In ceea ce mă priveşte, n-am nimic îm
potrivă să publicaţi întregul paragraf, ba chiar întreaga 
scrisoare. 

Teama dvs. că A veling influenţează nefavorabil părerea 
mea despre mişcarea americană este lipsită de temei. De cînd 
a apărut o mişcare naţională a clasei muncitoare americane, 
independentă de germani, poziţia mea a fost determinată clar 
de fapte. Această mare mişcare naţională, oricare ar fi fost 
forma ei iniţială, este adevăratul punct de plecare pentru dez
voltarea clasei muncitoare americane ; dacă germanii aderă la 
ea cu scopul de a o ajuta sau de a accelera angajarea ei în 
direcţia justă, ei pot aduce mult folos şi pot juca un rol de
cisiv în această mişcare ; dar dacă nu o vor face, vor deveni 
o sectă dogmatică şi vor Ii îndepărtaţi, ca oameni care nu-şi 
înţeleg propriile principii. Doamna Aveling, care a văzut cum 
aborda lucrurile tatăl ei, a înţeles aceasta de la bun început, 
iar dacă şi Aveling a înţeles - cu atît mai bine. In toate scri
sorile pe care le-am trimis în America - lui Sorge, dvs„ so
ţilor Aveling - am susţinut acest pun�t de vedere, pe care 
l-am repetat mereu. Dar sînt bucuros că i-am văzut pe soţii 
Aveling mai înainte de a fi scris prefaţa, deoarece ei mi-au 
comunicat unele fapte noi despre misterele partidului german 
din New York. 

Se pare că dvs. consideraţi dovedit faptul că Aveling s-a 
comportat în America pur şi simplu ca un escroc 548 ; mai mult, 
dvs. îmi cereţi ca, pe baza afirmaţiilor şi aluziilor conţinute în 
scrisoarea dvs„ să-l tratez ca atare şi să fac tot ce-mi stă în 
putinţă pentru a-1 îndepărta din organele de presă ale parti
dului. Dar, pentru toate aceste afirmaţii dvs . nu puteţi avea 
nici un fel de dovezi, deoarece n-aţi avut posibilitatea să as
cultaţi nici un fel de apărare. Şi, totuşi, dvs. sînteţi într-o si-

18) Vezi volumul de faţă, p. 530-532. - Nota red. 
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tuaţie mai bună decît noi, cei de aici ; aţi ascultat cel puţin 
o parte, în timp ce noi nici măcar nu ştim ce anume acuzaţie 
i se aduce ! 

In stadiile timpurii ale mişcării de clasă proletare, cînd 
organizaţiile ei sînt secrete şi cînd muncitorii se mai află sub 
influenţa prejudecăţilor tradiţionale, vai de omul de origine 
burgheză sau cu un grad superior de instruire care, intrînd în 
mişcare, face imprudenţa să aibă relaţii financiare cu elemen
tul muncitoresc. Apar inevitabil diferende în probleme băneşti, 
prezentate imediat ca o tentativă de exploatare, mai ales dacă 
se întîmP'lă ca opiniile acestui „burghez" în chestiuni teoretice 
sau tactice să nu coincidă cu cele ale majorităţii şi chiar ale 
minorităţii. Constat acest lucru în permanenţă de peste 40 
de ani. In această privinţă, cel mai rău dintre toţi s-au com
portat germanii ; în Germania această slăbiciune a fost depă
şită de mult, odată cu dezvoltarea mişcării, dar ea persistă la 
germanii din străinătate. De aceea Marx şi cu mine ne-am 
străduit întotdeauna să evităm orice afaceri băneşti cu parti
dul, în orice ţară. Iar atunci cînd soţii Aveling au plecat în 
America, eu am avut mari temeri în această privinţă. Şi numai 
cînd s-a hotărît ca ei să plece împreună cu Liebknecht m-am 
mai liniştit, deoarece Liebknecht este un om cu experienţă şi 
ştie cum să respingă asemenea reproşuri , iar orice asemenea 
acuzaţii la adresa lui nu i-ar fi făcut decît de rîs în Germania 
şi în general în Europa pe cei care le-ar fi fomnulat. In cele 
din urmă, însă, ei au făcut călătoria separat şi iată rezultatul. 

Din cele de mai sus vedeţi că eu privesc lucrurile mult 
mai la rece decît par să o facă cei din New York. In plus, eu 
îl cunosc pe Aveling de patru ani ; ştiu că de două ori şi-a sa
crificat poziţia socială şi economică convingerilor sale şi că, dacă 
n-ar fi făcut-o, ar fi putut fi astăzi profesor la o universitate 
englezească sau un excelent fizio�og, şi nu un ziarist care 
munceşte din greu, dar are un venit extrem de incert. Lucrînd 
cu el, am avut posibilitatea să-i apreciez capacităţile, să-i cu
nosc caracterul si am constatat că el a rezistat multor tentaţii ; 
de aceea ar fi n'evoie de mai mult decît de nişte s1mple afir
maţii şi insinuări pentru ca eu să cred ceea ce relatează acum 
despre el unele persoane din New York. 

Mai departe. Dacă el a încer<'at să escrocheze partidul, 
cum ar fi putut-o face în timpul călătoriei sale fără ca soţia sa 
să afle ? Dar într-un asemenea caz acuzaţia ar cădea şi asupra 
ei, ceea ce ar fi absurd, cel puţin în ochii mei . O cunosc de 
cînd era un copil, iar în ultimii l 7 ani ea s-a aflat permanent 
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în cercul nostru. In afară de aceasta, Marx mi-a lăsat cu limbă 
de moarte să am grijă de copiii lui al?a cum ar fi avut el însuşi 
şi să-i apăr împotriva oricăror nedreptăţi. Şi eu voi face acest 
lucru, chiar dacă ar fi să am de-a face cu 50 de comitete exe
cutive. Ca fiica lui Marx să înşele clasa muncitoare - asta 
e într-adevăr prea de tot ! 

Apoi, dvs. scrieţi : „Aici nimeni nu crede, că dr. Aveling 
a băgat banii în buzunar sau că i-ar fi cheltuit, aşa cum arată 
calculele. Se crede doar că el ar fi încercat să acopere chel
tuielile soţiei sale" .  Aceasta este o acuzaţie clară de fals, iar 
dvs. o atenuaţi avansînd o presupunere plină de îngăduinţă. 
Dar dacă aceasta este acuzaţia atenuată, care este cea neate
nuată ? Şi pe ce se bazează ea ? Pe „calculele ridicole pe care 
le-a trimis dr. Aveling" .  Aş dori şi eu să văd unele din a�este 
calcule „ridicole" .  Vreme de 15 săptămîni acestea au fost tri
mise în fiecare duminică Comitetului Executiv, fără ca acesta 
să formuleze vreo obiecţie. El nu a spus nimic nici cînd soţii 
Aveling s-au înapoiat la 19 decembrie la New York. De abia 
la 23, cînd ei se pregăteau de plecare şi nu se mai putedu 
apăra împotriva unor acuzaţii reale sau soornite, Comitetul 
Executiv a descope1it că aceste calcule sînt ridicole numai 
dacă sînt totalizate, căci în privinţa fiecăruia în parte nu a 
obiectat nimeni . Asta înseamnă că el nu are nimic împotriva 
calculelor, ci împotriva regulilor adună1ii. Atunci de ce Co
mitetul Executiv, în loc să scurteze călătoria soţilor Aveling, 
a încercat s-o lungească şi tocmai cînd ea se apropia de sfîrşit 
a propus o a doua vizită a lor la Chicago, care din fericire n-a 
avut loc ? Mie mi se pare că în toate acestea ridicole nu sînt 
calculele, ci ridicol este Comitetul Executiv. 

Aşadar, la şedinţa din 23 decembrie, soţii Aveling aud 
pentru prima oară că aceste calcule sînt ridicole, iar Comitetul 
Executiv le prezintă totalul făcut de el însuşi. Auzind obiecţiile 
faţă de calculul său, Aveling l-a acceptat imediat pe cel al 
Comite tului Executiv, conform căruia - aşa cum am văzut eu 
însumi în documentul scris de mîna lui Rosenberg - lui Ave
ling i se cuvin 176 de dolari . Apoi după ce Walther îl atacă 
din nou, el renunţă la aceşti bani �i restituie pe loc 76 dolari, 
iar restul îl trimite de la Londra. Şi după toate acestea dvb. 
spuneţi : „Faptul că dr. Aveling a restituit 100 de dolari nu 
schimbă nimic". Doamne, dar ce vor atunci aceşti oameni ? 
Oare Aveling trebuie considerat �roc pentru că acest Comi
tet Executiv şi-a însuşit 176 de dolari, care chiar conform cal
culelor lui i se cuveneau lui Aveling ? 
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Apoi, misterul în care Comitetul Executiv învăluie toată 
afacerea aevine şi mai mare. Cînd articolul a apărut în 
„N[ew] Y[ork] Hernlcl" şi a fost telegrafiat aici, soţii Aveling 
au trimis circulara anexată la toate secţiile, şi, în acelaşi bimp, 
Comiietului Executiv . După opinia mea această circulară con
sti tuje dacă Aveling nu es.te un mincinos �i un escroc, ceed 
ce eu susţin pînă la o probă contrarie, convingătoare - un ar
gument unpotriva Comitetului Executiv, cel puţin pînă cînd 
voi vedea răspunsul acestuia. Dar ce face Comitetuil Execut.iv '? 
El proferează în „Volkszeitung" atacuri j osnice 549, răspîndeşte 
zvonuri �i colportează în spatele lui Aveling, convoacă adunări 
ale secţiilor unde prezintă propria aversiune şi determină adop
tarea de rezoluţii într-o chestiune asupra căreia nu se poate 
decide fără o verificare imparţială a tuturor calculelor şi fără 
să se ofere acuzatului, care este absent, posibilitatea de a se 
apăra. Şi, după cit se pare, ei au reuşit în cercul lor din New 
York să-l prezinte pe Aveling nu ca pe un om care le-a risipit 
banii (aceasta poate fi - pe drept sau pe nedrept - convin
gerea lor sinceră), ci ca pe un escroc şi falsificator de calcule. 
în această afacere, creaţie a propriei lor fantezii, ei întrec mă
sura şi ameninţă cu o scrisoare circulară în care Aveling va 
fi acuzat de escrocherie şi de fals în faţa clasei muncitoare din 
lumea întreagă ! Şi toate acestea, gîndiţi-vă, în spatele şi fără 
ştirea omului pe care îl acuză şi care nu numai că nu se poate 
apăra, dar nici măcar nu poate stabili exact faptele pe care 
se întemeiază acuzaţia ! Dacă aşa judecaţi oamenii în partidul 
nostru, atunci prefer Tribunalul imperial de la Leipzig şi 
Curtea cu juri de la Chicago 471. 

Din fericire, în paiitidele europene mai vechi noi am depă
şit acest stadiu. Noi am văzut cum comitete executive apăreau 
şi dispăreau cu zecile ; noi ştim că şi ele pot greşi, ca orice 
Papă, am cunoscut chiar şi comitete care trăiau pe picior mare 
din bănuţii muncitorilor si în rîndul cărora se aflau escroci si 
falsificatori de calcule. I� circulara sa, Comitetul Executiv v

'
a 

trebui nu numai să-şi formuleze exact acuzaţia - care poate 
că pe această cale ne va fi în sfîrşit adusă la cunoştinţă şi 
nouă - ci să aducă ş i  dovezi. De partea aceasta a oceanului, 
oamenii nu iau drept literă de evanghelie cuvîntul Comite
tului lor Executiv şi cu atît mai puţin spusele domnilor \\'al
ther şi Hosenberg, aricit de „oficiale" ar fi ele. 

După parerea mea, Comitetul Executiv s-a pus într-o si
tuaţie foarte penibilă. Dacă el s-ar fi plîns numai că sumelP 
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sint exagerate, el ar fi putut avea audienţă şi în afam p1·0· 
priului său cerc, aprecierile în această privinţă ţinînd mai mult 
sau mai puţin de concepţie. Intru cît însă calculele trimise n-au 
întimpinat niciodată obiecţii, Comitetul Executiv a înţeles că 
şi-a tăiat singur craca de sub picioare şi a exagerat acuzaţia, 
aşa cum o fac întotdeauna oamenii slabi cînd vor să găsească 
o acoperire. Astfel, el ajunge la o nouă acuzaţie la adresa lui 
Aveling şi anume de fals şi escrocherie, lucru pe care nu-l va 
putea dovedi niciodată şi va trebui să se limiteze la insinuări . 
Dar o infamie comisă cu scopul de a ascunde o slăbiciune ră
mine o infamie. Şi după ce a exagerat făcînd dintr-un banal 
diferend în jurul unor calcule discutabile un act criminal, Co
mitetul Executiv se simte obligat să se explice în faţa diferi
telor partide ale clasei muncitoare. Şi, desigur, face aceasta 
pe ascuns, astfel ca acuzatul nici măcar să nu poată afla ce 
învinuire i se aduce. O greşeală atrage clupă sine alta şi acum 
a făcut-o de oaie şi s-a încurcat în propria sa plasă. Şi toate 
acestea nu dintr-o răutate înnăscută, ci pur şi simplu din slă
biciune. 

lnţelegeţi acum că eu trebuie să resping categoric sfatul 
dvs. de a-i „sugera lui Kautsky să nu publice nici o scrisoare 
de-a doctorului Aveling" deoarece Comitetul Executiv ar fi 
pe cale să emită ,,o circulară oficială" împotriva lui Aveling, 
iar „numele acestuia nu poate decît să compromită colectivul 
de colaboratori ai unui organ de presă". Cred că nici Kautsky, 
nici eu n-am oferit niciodată nimănui ocazia să presupună că 
am putea ca numai pe bazq unor afirmaţii verbale şi a unor 
insinuări să ne tratăm astfel prietenii cu care am lucrat mulţi 
ani. Iar dacă eu i-aş propune aşa ceva lui Kautsky, el ar crede 
pur şi simplu ori că m-am ramolit, ori că nu mai sînt demn 
de încredere. De altfel, sînt convins că chiar dvs. aţi regretat 
acest sfat imediat după ce aţi expediat scrisoarea. 

lnţeleg perfect că dvs. aţi scris scrisoarea considerînd că 
acţionaţi în interesul partidului şi sînt convins că asta v-a 
d

_
eterminat să-mi prezentaţi cazul Aveling ca lipsit de speranţă 

ş1 irevocabil rezolvat. Dar pînă acum el a fost judecat numai 
de Comitetul Executiv, care a fost si reolamant si judecător 
f;>i jurat ; rezoluţiile secţiilor din N�

w York, oric�m ar su� 
ele, nu contează. Ce vor spune alte secţii, rămîne de văzut, dar 
şi acestea, dacă vor fi imparţiale, nu pot decît să-şi decli11e 
competenţa atîta timp cît nu cunosc toate faptele şi nu l-au 
ascultat şi pe acuzat. 1n ceea ce mă priveşte, consider extrem 
de dăunător pentru partid să recurgă la, şi, pe deasupra, să in-
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siste pentru o procedură judiciară de genul celei practicată de 
Bismarck şi de burghezia americană, deşi aceştia măcar res
pectă formele şi oferă acuzatului posibilitatea să-şi spună cu
vîntul în faţa tribunalului ; şi este dăunător pentru noi să 
acţionăm în felul acesta tocmai acum, cînd protestăm împo
triva unor procedee mîrşave. 

Fără îndoială, Comitetul Executiv, sub pretextul că vrea 
să preîntîmpine scandalul, nu va aduce ca�ul în faţa opiniei 
publice. Dar el nu va reuşi. Sau va trebui să-şi iietragă acuza
ţia neîntemeiată, reducînd totul la dimensiunile iniţiale, adică 
la diferendul în jurul oalcullelor, pe care să-J. soluţioneze onest 
şi corect, sau va trebui să-şi facă publică acuzaţia şi să meargă 
pină la capăt. Despre asta se vorbeşte deja destul de mult şi 
această situaţie nu poate continua, întrucît nici Aveling nu 
este omul care să tolereze aşa ceva. Şi pentru că eu nu pot să 
admit ca asupra soţilor Aveling să planeze asemenea acuzaţii 
infame, am considerat că trebuie să-i arăt doamnei Aveling (el 
este în momentul de faţă bolnav) scrisoarea dvs. şi să-i citesc 
răspunsul meu. Iar dacă ulterior împrejurările vor face nece
sară publicarea scrisorii mele, sînteţi liberă să o publicaţi in
tegral, iar eu îmi rezerv acelaşi drept - bineînţeles, fără să 
implic numele dvs. -, numai dacă altcineva n-o va face înainte. 

Rămîn, mult stimată d-nă Wischnewetzky, 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 
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 ; 
integral în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXVII, 1935, ed. rusă 
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Al dv. foarte devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboke'n 
Londra, 12 febr. 87 

Dragă Sorge, 
Am primit ieri scrisoarea ta din 30 ianuarie, iar alaltăieri 

ţi-am expediat din nou diverse materiale. Restul peste cîteva 



Scrisori din 1837 551 

zile. Ediţia engleză a „Capitalului" 19) se vinde foarte bine, iar 
dobitocul de editor 20), care nici măcar nu bănuia cu ce are 
de-a face, este uluit. 

Sper că te simţi mai bine. Cumpătarea a devenit şi pentru 
mine o obligaţie ; în fieccire zi apare cîte o mică suferinţă fi
zică, care cere atenţie şi care te scoate de pe făgaşul obişnuit. 
Dar n-ai ce face ! 

Cînd a fost aici, de Crăciun, Laf[argue] mi-a promis că o 
să-ţi trimită cu regularitate „Socialiste". Cîteva exemplare cu 
articolul „Situaţia etc. 21) trimise în mod special le-am prim it 
de abia după ce el se înapoiase ! Acest articol le-a deschis 
francezilor ochii asupra faptului că războiul înseamnă pentru 
ei pieirea republicii şi că numai în circumstanţe excepţional 
de favorabile el ar putea determina o revoluţie europeană -
lucru pe care, însă, nu-l doresc burghezii, micii burghezi şi 
ţăranii. înainte nim eni nu se gîndea la asta, acum toţi vorbesc 
despre aşa ceva. Acum citesc acest articol în limba romană 
în publicaţia confuză, care apare la Iaşi, „Revista Socială", şi 
cu ocazia asta învăţ limba. 

Domnii din Comitetul Executiv al Partidului muncitoresc 
socialist se poartă absolut infam cu soţii Aveling 548. După ce 
din cauza indiscreţiei lor, dacă nu din inspiraţia lor, a apărut 
articolul din „Herald", acum a fost publicat un articol mîrşav 
în „Volkszeitung" 549, de care nu-l pot face răspunzăt.or decît 
pe domnul Douai. Soţii Aveling au răspuns la articolul scan
dalos din „Herald" printr-o scrisoare circulară pe care o alătur 
şi care în j urul datei de 18 ianuarie a fost expediată de aici 
tuturor secţiilor, precum şi Comitetului Executiv. Acesta din 
urmă, la 28 ianuarie, mi-a trimis printr-o persoană 22) al cărei 
nume deocamdată nu-l pot dezvălui şi, prin urmare, tu va tre
bui să-l ghiceşti, o scrisoare confuză în care este prezentat ca in
dubitabil faptul că Aveling a încercat să înşele comitetul, că 
el - aşa presupun ei din iubire creştinească faţă de aproape -

ar fi trimis nişte calcule falsificate pentru a acoperi astfel 
cheltuielile pentru hotel ale soţiei sale (pentru Tussy partidul 
n-a plătit decît costul trenului), iar restituirea celor 176 de do
lari n-ar schimba, chipurile, nimic, deoarece nu despre asta 
este vorba etc. Numai insinuări, nici măcar un fapt, nici mă-

1U) Volumul I. - Nota red. 20) Swa'l Sonnenschein. - Nota red. 
21) F. Engels. „Situaţi a  politică din Europa". Nota red. 22) Florence Ke!ly-Wis-chnewetzky. - Nota red. 
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car o acuzaţie clara. Iar mai departe se spune : secţiile d in 
New York au adoptat deja o hotălire în această chestiune, ho
tărîre ce urmează a fi discutată şi în celelalte secţii, iar apoi 
se va trimite o circulară tuturor partidelor europene pentru 
a-l înfiera pe Aveling. Mie mi s�a cerut să�l avertizez pe 
Kautsky să nu mai publice nimic sub semnătura unui individ 
ca Aveling, care trebuie exclus din toate organele de presă 
ale partidului ! 

Poţi să-ţi închipui cum am răspuns la toate aceste infa
mii 23) . Dacă am să găsesc pe cineva care să copieze scrisoarea 
am să ţi-o trimit ţie - din cauza conjunctivitei nu pot să o 
copiez pentru a treia oară. Domnii aceştia n-au nici o scuză. 
Căci atunci cînd, la 23 decembrie, Aveling a aflat pentru prima 
oară din scrisoarea lui Rosenberg că Comitetul Executiv se 
pregăteşte să formuleze unele obiecţii la calculul făcut de el, 
i-a răspuns imediat lui Rosenberg "i a trimis scrisoarea per 
special messenger 24). „I cannot discuss money-matters with the 
Party, and I am ready to accept anything wisbhout discussion 
that the National Executiv of the Socialist Labour Party things 
right" ! 25) . Şi aceasta s-a întîrnplat înainte ca el să ştie ce vor 
spune ei şi ce-i vor propune ! Iar acum indivizii bagă în bu
zunar cei 176 de dolari, care, potrivit propriilor lor calcule, i se 
cuvin lui Aveling, şi tocnwi de aceea, declară că escroci nu sînt 
ei, ci A veling ! 

Dar, o să descurcăm noi lucrurile. D in păcate, însă, noi 
nu cunoaştem la New York pe nimeni altcineva în afară de 
tine pe care să ne putem bizui după ce şi „Volkszeitung" s-a 
comportat atît de urft. Aş fi foarte bucuros dacă ne-ai putea 
spune care este atitudinea lui Schewitsch şi a celorlalţi, dacă 
s-au lăsat deja înşelaţi de minciunile comitetului sau nu. Cel pu
ţin am şti cui ne putem adresa la New York fără să te împovă
răm pe tine. Ceea ce mă miră este că aceleaşi persoane din 
New York, care se indignează de Curtea cu juri din Chicago 471, 

!3) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
24) - curioc special. - Nota trad. 
!5) - Eu nu pot să discut chestiuni băneşti cu partidul şi sînt gata 

să accept fară obiecţii tot ceea ce Comitetul Executiv al Partidului 
muncitoresc socialist consideră just. - Nota. trad. 
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o întrec în infamie şi judecă oamenii fără a-i audia, ba chiar 
fără a le spune măcar de ce anume sînt învinuiţi. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă pres.curtată în : „Briefe 
un d  Auszlige aus Briefen von Job. 
Pi l l l .  Becker, Jos. Dietzgen, 
FriPdrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi integral în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi XXVII, 1935, ed. rusă. 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în l imba germana 
Tradus din limba germană 

E:1gels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 16 februarie 1887 

Dragă Lafargue, 
Transmite felicitările mele prietenilor pentru faptul că au 

reinviat ziarul „Voie" 546, care, să sperăm, va fi data aceasta 
calea triwniului 26). Numerele din „Cri" pe care mi le-a trimis 
Laura sînt, într-adevăr, ucigător de plictisitoare, nici chiar presa 
germană venală a lui Bismai-ck nu are un asemenea efect so
porific. Să sperăm că parizienii vor refuza să înghită aceste 
articole de fond, în pofida istorioarelor de scandal şi a foile-
1 onului oferit ca supliment. 

I-am citit lui Tussy scrisoarea Laurei referitoare la Lav
rov ; ea o să se ocupe de această chestiune, dar deocamdată este 
supraaglomerată. La început, Aveling a avut anghină (pe care 
el a luat-o imed�at drept difterie), iar ca pacient el este tot 
ntît de insuportabil ca şi Pumps. Deoarece n-a dormit trei sau 
patru nopţi şi a trebuit să se ocupe de treburile lui, ale lui 
Edward (stilul meu este influenţat de construcţia românească 
a frazei, căci mă ocup puţin de această limbă), Tussy n-a avut 
timp să se ducă după cărţile lui Lavrov. Dar a mai intervenit 
!Şi altceva. Am primit o scrisoare lungă de la doamna Wisch-

26) joc de cuvinte : denumirea zi arului : „ Voie du Peuple" înseamnă 
„Calea poporului".  - Nota red. 
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newetzky din care rezultă că idioţii din Comitetul Executiv dl 
Partidului muncitoresc socialist ar vrea să organizeze un fel 
de proces împotriva lui Aveling şi să-l acuze că a vrut să în
şele partidul în ce priveşte cheltuielile de călătorie ; ei vor 
să determine secţiile să adopte hotărîri împotriva lui şi, după 
aceea, într-o circuJară specială adresată partidelor muncitoreşti 
din Europa, să-l denunţe ca swindler 27). Ea a avut chiar tu
peul să-mi propună să-i spun lui Kautsky să nu mai publice 
nimic sub semnătura lui Aveling. Şi toate acestea fără măcar 
să-i treacă prin minte că acuzatul are, cel puţin, dreptul de 
a fi ascultat : Poţi să-ţi imaginezi ce răspuns i-am dat 2S) ! Ei 
bine, totuşi, alaltăieri a sosit o primă circulară a Comitetu!ui 
Executiv, plină de acuzaţii absurde împotriva lui Aveling "50, 
care însă nu vor fi greu de respins. Dar nu e timp de pierdut ; 
secţi ile americane urmează să-şi trimită rezoluţiile la New 
Y0rk la 15 martie, iar expedierea drcularei aici a fost amî
nată destul de mult cu scopul de a face orice apărare aprnape 
imposibilă. Avding se află la Hastings, unde l-a trimis medi
cul ; se va întoarce vineri. Intre timp noi vom trimite o cir
culară în care vom anunţa că el se va apăra şi vom cere ca 
pînă atunci rezoluţia să fie aminată. Imediat după întoarcerea 
lui vom organiza apărarea. Iţi trimit dumitale prima circulară 
a lui Aveling in această ohestiune, care în esenţă conţine su
ficient material doveditor. Ar fi bine să stim dacă circulara 
Comitetului Executiv a fost trimisă Partidului muncitoresc 115 
sau germanilor de la Paris ; la ZG.rich, Kautsky a luat măsurile 
necesare. Din toate acestea puteţi înţelege că Tussy este ocu
pată pînă peste cap. 

Nu-mi mai amintesc dacă v-am scris că Fortin este mul
ţumit cu aranjamentul făcut cu Laura în privinţa manuscrisu
lui 382• Rămîne, aşadar, să i se comunice lui Lavigne că ma
nuscrisul său se ailă la voi, ceea ce vă rog să faceţi ; deoarece 
nu ştiu dacă vechea lui adresă mai e valabilă, nu-i pot scrie. 

Nu ştiu dacă aţi văzut „Materialismul economic al lui Karl 
Marx" de Lafargue 29), l-am văzut anunţat în „Revista So
cială", Jassy, 30) pe luna decembrie, unde a fost tradus şi arti
colul meu din „Socialiste" 31), - de altfel, o traducere destul 

27) - escroc. - Nota trad. !S) Vezi volumul de faţă, p. 544-550. - Nota red. 29) traducerea în româneşte a cărţii lui Lafargue „Materialismul 
economic al lui Karl Marx". - Nota red. 

30) - Iaşi. - Nota trad. 
31) F. Engels. „Situaţia politică din Europa ". - Nota red. 
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de stîngace 523. Ce nostimă este această limbă română ! Pentru 
„arbeiten" ei spun „lucrare" = în latină a-ţi însuşi plusva
loare ; pe de altă parte, pentru der Arbeiter se spune „mun
dtor" - un cuvînt de origine slavă caN? corespunde şi liter::il 
şi etimologic cuvîntul rusesc „mutchitel" 32) - altfel spus 
„mucenicul" ! Pentru rebellion ei au cuvîntul slav răscoală, 
aclică schisma bisericii (rusescul raskolnik = schismatic, ere
tic). Dealtfel, pentru o limbă de origine latină este destul de 
grea, deoarece ea maltratează cu egală şi fermecătoare nonşa
lanţă atît latina, cît şi slava (de la care a preluat multe cu
vinte şi sunete). Limba bulgară (Kautsky a pdmit o revistă 
bulgărească) este cu mult mai uşoară pentru cine ştie rusa 
sau sîrba. 

Probabil că Laura a văzut în ,,Neue Zeit" pe luna februa
rie răspunsul dat de noi profesorului Menger 523. 

Din cît pot să-mi dau seama, ziarele franţuzeşti au re::ic
ţionat excelent la provocările neghioabe ale lui Bismarck 543• 
Avînd în vedere temperamentul acestuia din urmă, este impo
sibil de spus dacă el vrea război sau nu. Dar tot ceea ce îl 
determină Iie să stea acasă în pace, fie să devină un agresor 
făţi-;; este în favoarea noastră. Astăzi el se poartă cu Franţa aşa 
cum s-a purtat cu Wilhelm 33) în mai 1 866, după ce pusese la 
cale războiul austriac, pe care acesta din urmă nu-l aproba : 
„am reuşit să aduc calul ăsta bătrîn la marginea gropii, dar 
el nu vrea să o sară". Iar dacă francezii se încăpăţînează, Bis
marck va fi într-o situaţie al naibii de grea. El speră ca po
porul să-l ajute să obţină majoritatea în alegeri. Papa 1 67 îl va 
ajuta să obţină septenatul (după ce i s-au aprobat deja noile 
regimente pentru trei ani, i se vor aproba şi pentru 7 ani) 551, 
dar dacă majoritatea din Reichstag va rămîne în opoziţie în 
toate celelalte probleme, Bismarck n-o să primească nici un 
ban. Deocamdată, toată lumea trebuie să admită că toate par
tidele din Germania au motive să se teamă de o înfrîngere în 
alegeri, cu excepţia socialiştilor care sînt siguri de un mare 
succes. 

32) - schingiuitor, călău. - Nota trad. 
aa) Wilhelm I. - Nota red. / 
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Zctkin mă roagă să trimit o scrisoare pentru adWlarea de 
pe data de 19 ,  am să v-o expediez tot vouă mîine, încă nu ştiu 
ce voi scrie !;52• 

îmbrăţişaţi-o pe Laura din partea mea. 

3 1 4  

Cu prietenie al vostru 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

En gels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

Londra, 19 febr. 1887 

Stimate domn, 
M-am bucurat primind scrisoarea dvs. din 22/23 ale lunii, 

dar am aflat din ea că editorul 34) v-a trimis doar un prospect. 
în loc să vă trimită un exemplar în engleză aJ. „Capitalului" 35). 
Au fost multe asemena erori şi eile ne-au provocat îngrijorare 
şi supărări. Imediat, la 12 februarie, v-am trimis prin poştă, 
recomandat, un exemplar şi sper că l-aţi primit în bună stare. 
Cartea se vinde neobişnuit de bine şi acest fapt ne bucură. 
Preţul mare al primei ediţii a fost un rău inevitabil, dar în
trucît cartea a fost stereotipată, peste cîtva timp va apare o 
ediţie mai ieftină, la aproximativ o treime din preţul actual ; 
în momentul de faţă aici preţul ridicat nu este o piedică se
rioasă, dar în America este, într-o oarecare măsură. 

Cred că veţi face un lucru bun dacă veţi explica opiniei 
publice din ţara dvs. cum să aplice teoria autorului 36) nostru 
la condiţiile dvs. de acolo. Dar poate că e mai bine, cum spu
neţi chiar dvs., să aşteptaţi ca lucrarea să apară în întregime . 
Capitolul despre renta funciară 553 prezintă un mare interes 
pentru dvs., deşi autorul l-a scris înainte de a fi studiat con-

34) Sonnenschein.  - Nota red. 
35) Volumul I. - Nota red. 

36) Marx. - Nota red. 
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di1, iile economice ale Rusiei şi, deci, nu conţine refer.iri la aceste 
condiţii . Mă voi apuca de volumul al treilea după ce voi ter
mina alte cîleva lucrări care aşteaptă ; ou excepţia a trei sec-
ţiuni, cea mai mare parte este aproape gat� de tipar. 

. Vă mulţumesc mult pentru „CKa3KH" 37) de Şcedrm, pe 
care am să /le citesc deîndată ce voi putea ; o uşoară con
junotiviiă la ochiul stîng mă împiedică în momentul de faţă 
să le citesc, deoarece literele ruc;eşti îmi obosesc foarte tare 
ochii. 

Pînă acum la ediţia engleză nu a apărut nici o recenzie. 
Recenzenţii de profesie nu ştiu, deocamdată, cum să abordeze 
această carte şi se tem să nu-şi frigă degetele. 

Publicat pentru prima oară 
în : ,.,Minm·5ie godî", nr. 2, 1908 

3 1 5  

Al dvs. devotat, 
P. W. Rosher :is) 

Originalul în limba engleza 
Tradus din limba gPrmană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 24 februarie 1887 

Dragă Laura, 
Revo'luţia în Germania - luarea Be1,famJui - nu decurge 

în maniera descrisă în „Voie du Peuple".  „Voie du peuple" de 
partea cealailtă a Vosgilor nu trece exact pe bulevardele fru
mosului Paris. Fără a mai vorbi de erorile făcute de redacţie 
în calcularea locurilor pierdute şi a celor cîştigate etc., suc
cesul prietenilor noştri germani nu se află acolo unde-l caută 
ea 5�4. In primul rind, pînă acum noi run pierdut locuri şi 
n-am cîştigat nici unuJ, dar asta n-are importanţă, deşi este 
un fapt. Decisiv este că, în vreme ce noi pierdem încet teren 
în circumscripţiile saxone unde predomină ţesutul manual (pe 
cale de dispariţie) şi care �niţial au fost citadelele noastre, CÎ'i-

37} „Po,·eo.tiri ", cuvintul este scris de Engels în limba ru<;a. -
Nota red. 

38) Pseudonimul conspirativ al lui Engels. - Nota red. 



558 F. Engels 

tigăm influenţă mult mai rapid nu numai în marile oraşe, ci 
şi în toate zonele rurale industrializate. Dispun de cifre exacte 
din 43 de circumscripţii în care este ales cîte un deputat. 
inclusiv Berlin, Hamburg, Dresden, Milnchen, Leipzig, Han
nover, Magdeburg, Elberfeld) Kăln, Dilsseldorf, Niirnberg. 
Stuttgart, Frankfurt etc„ fireşte, în majoritatea lor oraşe mari. 
In acestea 
noi aveam în total voturi 
în aceleaşi localităţi 
în 1 884  

cîştigate 

408 360 

321 876 

86 484 

sau 270/o din voturile din 1884, în trei ani ; şi aceasta inclu
zînd şi cele cinci circumscripţii în care noi am pierdut voturi. 

Peste vreo două zile voi avea mai multe date şi voi putea 
completa lista, care deocamdată nu cuprinde decît circumscrip
ţiile pentru care am rezultatele. Berlinul a fost măreţ şi încep 
să am o oarecare încredere în acest oraş, care altfel este stupid. 

Presiunea exercitată asupra oamenilor noştri a fost în
grozitoare. Nu li s-a permis nici măcar să publice numele can
didaţilor. Toţi cei care au participat la alegeri, împărţind bule
tine de vot etc. au fo&t Juaţi în evidenţă, ceea ce în numeroase 
oraşe aflate sub stare de asediu înseamnă expulzarea. Pretu
tindeni unde a fost posibil, fabricanţii i-au însoţit pe muncitori 
la centrele de vot şi au avut grijă ca' aceştia să voteze pentru 
Bismarck sub ameninţarea de a fi concediaţi imediat. Şi toate 
acestea se vor repeta şi agrava în ziua scrutinului de balotaj. 
cînd noi sperăm să cîştigăm majoritatea locurHor noastre. 

Singer este Locroy 39) - le premier clu de l'Allemagne 10). 
El a obţinut 32 227 votuii, lucru cu care nu se poate mîndri 
nici un alt deputat. Bebel a fost ales la Hamburg, Liebknecht 
a căzut la Offenbach ; dacă ar fi obţinut cu 50 de voturi în 
plus, ar fi intrat în scrutinul de balotaj la Bremen şi în mod 
cert ar fi cîştigat. Dar cu siguranţă că vor avea loc alegeri 
suplimentare, aşa că el n-o să rămînă fără un loc pe care 
să-şi odihnească şalele. Nu ştiu care este numărul exact al 
scrutinelor de balotaj în care noi sîntem interesaţi - cel pu-

3D) Engels compară succesul în alegeri al lui Paul Singer cu cel 
al radicalului francez Locroy, care în alegerile parlamentare din 1885 
a obţinut cel mai mare număr de voturi in departamentul Seine '?i 
a fost declarat „le premier elu de la France". - Nota red. 

•0) - primul ales din Germania. - Nota trad. 
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ţin 16. Din cîte pot aprecia, noi le vom cîştiga aproape pe 
toate, dacă centrul 167 sau progresiştii 62 nu ne vor abandona, 
ceea ce este foarte posibil. 

În timp ce de obicei votau între 550/o şi 650/o din alegători, 
de data aceasta filistinii au venit în număr mare : 85-90D/o 
din cei înscrişi pe listele electora11.e. Asta explică multe din 
înfrîngeri . 

Sînt extrem de mulţumit de alegerfle din Alsacia. Asta 
ne va ajuta să ne debarasăm mai uşor de elementele neho
tărîte - care nu sînt nic1 cal nici, măgar. 

Peste cîteva zile vei primi o circulară tipărită conţinînd 
răspunsul lui Aveling la acuzaţiile Comitetului Executiv de 
la New York 555. Dacă această circulară n-'a :foot itrimisă Clu
bului german de la Paris, înseamnă că, in general, n-a fost 
trimisă la Paris. Nu este altceva decît eterna acuzaţie adusă 
de ignoranţi intelectualilor şi anume că aceştia ar trăi în lux 
din banii muncitorilor. Din fericire, noi am ripostat bine. 

S pune-i lui Paul că descoperirea lui despre ritualul orien
tal al circumciziei împărtăşeşte soarta multor descoperiri ale 
mele din domeniul ştiinţelor naturii şi anume că ea a fost 
făcută mai demult. Am citit acelaşi lucru cu mult timp în 
urmă în cărţi germane şi nu m-aş mira d acă ar exista chiar 
în „Symbolik" a bătlinului „Creuzer" 41), care este veche ca 
bătălia de la Waterloo. 

Săracul Edward a avut pur şi simplu un ŞOc din cau7,:a 
acestor învinuiri stupide, la un timp aşa de scurt după anghina 
lui. El nu e prea rezistent la boli şi a făcut o recidivă. A 
fo<; t de mai multe ori la Hastings şi astă seară pleacă din nou 
acolo. / 

Ultima pagină a numărului de astăzi a lui „Voie" arată 
de!'>tul de ciudat - pur şi simplu „Bel Ami" 42) şi nipi un fel 
de anunţuri 556• Cam mult pentru o dată, cred eu. 

Este ora cinci şi j umătate - se închide poşta - şi este 
ora mesei ! Rămîi, deci , cu bine pentru azi. 

PuhhC'at pentru pri ma oară în 
l imhLl orlginL1lului în : F. Engels, 
P. C't L. Lahrgue, „Correspondance", 
t. 11, Paris. 19}6 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în l i mba engleză 
Tradus din limba engleză 

41) F. Creuzer. Symbolik und Mytologie der alten Volker, beson
ders der Griechen". - Nota red. 

42) Guy de Maupassant. „Bel Ami". - Nota red. 
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3 1 6  

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 3 martie 87 
Dragă Sorge, 

Iţi trimit concomitent un pachet cu un număr din „Com
monweal", unul din „To-Day", trei din „Gleichhe1t" şi patru 
exemplare în germană, patru în engleză din a doua circulară 
a lui A[veling] 555. 

Comitetul Executiv din New York face cele mai uimitoare 
manevre pentru a obţine Rprobarea acţiunii lui puerile împo
triva lui Aveling. Despre tentativele pe care le face în secţii 
vei afla din circulara lui Aveling (pe cea a Comitetului Execu
tiv o vei citi probabil acolo). Dar după aceea Comitetul, fără 
a aştepta hotălirea secţiilor, a transferat t.oată afacerea comi
siei de revizie, pentru ca aceasta să o ajute să iasă din· impas. 
Desigur, A veling apelează acum şi el la comisia de revizie şi 
trimite acolo toate documentele ; o să vedem ce o să iasă din 
asta. 

Comitetul Executiv se limitează prudent la povestea stră
veche, dar veşnic nouă în rîndul germanilor care trăiesc în 
străinătate, despre risipirea bănuţilor muncitoriJor ; celelalte 
acuzaţii - tentativa de a tăinui cheltuielie etc . - nu sînt difu
zate, deci, decît discret. Tu vei avea, probabil, ocazia să folo
seşti sctisorile circulare. 

De alegerile din Germania putem fi foarte mulţumiţi 331• 
Creşterea numărului de voturi este extraordinară, în pofida 
puternicelor presiuni nu numai din partea guvernului, ci şi 
a fabricanţilor, care, pretutindeni unde a fost posibil, i-au pus 
pe muncitori să aleagă între concediere şi votul dat, fără voia 
lor, pentru oamenii lui Bismarck. Mă tem că aceasta s-a re
petat la scruiinu1 de balotaj de ieri, ale cărui rezultate deocam
dată nu sînt cunoscute aici. Papa 43) le interzice catolicilor să 
voteze cu noi, domnii progresişti 62 preferă de bună voie pe 
oamenii lui Bismarck socialiştilor, iar fabricanţii recurg la 
constiingerea directă ; dacă în aceste condiţii noi mai cîştigăm 

43) Leon al XIII-lea. - Nota red. 
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cîteva locuri, le vom lua cu mare �uptă. Dar principalul nu n 
reprezintă nicidecum numărul locurilor, ci dovada statistică a 
creşterii impetuoase a partidului. 

Tu afirmi că ai noştri s-eu compromis alegîndu-i pe unii 
ca Geiser, Frohme, Viereck etc. Dar altfe� nu se putea. Ei tre
buie să-şi ia candidaţii de acolo unde îi găsesc şi aşa cum îi 
găsesc. Aceasta este soarta comună a tuturor partidelor mun
citoreşti în parlamentele unde nu există indemnizaţie pentru 
deputaţi. Dar asta nu-i atît de important. Oamenii nu-şi fac 
iluzii în privinţa reprezentanţilor lor ; cea mai bună dovadă 
în acest sens a constituit-o înfringerea totală a „fracţiunii" în 
lupta ei cu redacţia „Sozialdemokrat" 286. Iar domnii deputaţi 
ştiu şi ei asta ; domnii din arip:i dreaptă ştiu că ei sînt tole
raţi numai ca urmare a legii împotriva socialiştilor 22 şi că în 
ziua în care partidul va dobîndi din nou libertatea de acţiune 
ei vor zbura imediat. Dar şi atunci cu reprezentarea lucrurile 
vor sta încă destul de prost, dar eu u:nul prefer ca partidul să 
fie mai bun decit eroii săi parlamentari şi nu invers. 

Şi în privinţa lui Liebknecht poţi să fii liniştit. In Ger
mania el este apreciat la justa lui valoare. Rareori am cunos
cut un om despre care părerile celor din jur să concorde în 
asemenea măsură ca în cazul Jui L[iebkneoht]. In timp ce el 
işi închipuie că îi ţine pe toţi în mină, ei îl apreciază foarte 
critic. Optimismul lui incorigibil, în special atunci cînd el 
însuşi este implicat, convingerea lui fermă că el este sufletul 
mişcării, că el face totul, conduce totul în modul cel mai stră
lucit şi că numai alţii, „dobitocii", încurcă lucrurile, dorinţa 
lui de a face ordine în totul, de a şterge toate contradicţiile, 
înecîndu-le în fraze sforăitoare, setea lui de a obţine succese 
exterioare, de moment, chiar în dauna intereselor fundamen
tale - toate acestea sînt prea bine cunoscute. Dar oamenii 
ştiu şi că toate aceste greşeli nu sînt decît reversul unor cali
tăţi extrem de valoroase şi că fără aceste slăbiciuni el n� 
fi putut face nici ceea ce face cu adevărat. Atîta timp cît lingă 
el se află Bebel, el nu va comite greşeli mari, deşi va provoca 
multă bătaie de cap şi încurcături . Iar cînd se va pune pro
blema separării de micii burghezi, el îi va apăra pînă în ultima 
clipă, dar în momentul decisiv se va situa pe o poziţie justă. 
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Sper că odată cu venirea primăverii sănătatea ta se va 
ameliora. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : „Briefe 
und Auszilge aus Briefen von 
John. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und IAndere".  
Stuttgart 1 906 ; integral 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

3 1 7  

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 10 martie 87 

Dragă Sorge, 
Am primit cartea poştală din 22 şi scrisoarea din 21.  Am 

procedat bine. Să trimit o scrisoare lungă ar fi fost inutil, 
deoarece formularea acuzaţiilor în circulara Comitetului Exe
cutiv este complet alta şi mai atenuată, iar pînă acum celelalte 
nu sînt decît bîrfe. Cum au privit oamenii din Europa chestiu
nea aceasta se poate vedea din răspunsul lui Singer la circu
lara lui A[veling]555. „E o poveste veche, păcat numai că şi 
soţii Aveling trebuie să treacă prin asta". Această circulară, pe 
care eu ţi-am trimis-o în patru exemplare în engleză şi patru 
exemrplare în germană, precum şi scrisoarea mea de acum o 
săptămînă 44) le-ai primit, probabil. 

D-na W[ischnewetzky] nu este în stare să traducă „Mani
festul" .  Un singur om îl poate traduce şi anume Sam Moore, 
care chiar asta face în momentul de faţă. Manuscrisul primu
lui capitol se află deja la mine 557. Dar trebuie spus că atit 
„Manifestul", cît şi aproape toate lucrările mai mici ale lui 

44) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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Marx şi ale mele sînt deocamdată mult prea greu de înţeles 
în America. Muncitorii de acolo sînt abia la primii paşi în 
mi7care, sînt total nepregătiţi, mai ales în domeniul teoretic 
au rămas enorm în urmă din cauza concepţiilor anglo-saxone 
în general şi americane în special - în cazul lor accentul tre
buie pus pe practică, iar pentru aceasta este nevoie de o 
literatură absolut nouă. I-am propus încă mai demult doamnei 
W[ischnewetzky] să prelucreze într-o formă accesibilă capito
lele principale din „Capitalul" într-o serie de mici broşuri 15). 
Numai după ce oamenii de acolo vor fi păşit pe drumul just 
„Manifestul" va avea efectul scontat, dar în momentul de faţă 
el n-ar influenţa decît pe puţini. 

Observaţiile tale cu privire la ediţia engleză a Capita
lului" 558 le-am comunicat editorului 46), care a dat 

'�n răs
puns foarte practic : un articol favorabil în „North American 
Review" ar fi suficient pentru a stimula o reeditare în Ame
rica, dar pînă atunci el ar dori să ia tot caimacul aici. De
altfel, cartea se vinde şi în America foarte bine, în afară de 
Bordollo şi un alt mare librar a făcut o comandă importantă, 
iar aici vînzarea merge atît de repede încît toată ediţia întiia, 
cu excepţia a 50 dt- exemplare, s-a epuizat, iar a doua - la 
acelaşi preţ - se află la tipar. Asta cu foarte puţină publici
tate şi înainte ca vreun ziar mare să fi vorbit despre carte ! 
Primul articol serios despre ea a apărut în „Athenaeum" din 
5 martie 559 şi este foarte favorabil. Acum vor urma altele, 
ceea ce contribuie la vînzarea ediţiei a doua, iar apoi, probabil, 
se va putea scoate şi o a treia ediţie, mai ieftină. 

Oricum ar fi Partidul muncitoresc socialist 439, aricit şi-ar 
însuşi el succesele muncii predecesorilor săi, totuşi el este 'în 
America singura organizaţie muncitorească ce se situează în 
linii mari pe platforma noastră ; cele peste 70 de secţii ale 
lui sînt răspîndiie în tot Nordul şi Vestul şi numai în virtutea 
acestui fapt eu îl recunosc. Că este un partid numai cu nu
mele - asta am spus-o răspicat 560. Sînt convins că domnii 
din Comitetul Executiv au fost foarte dezamăgiţi de prefaţa 
mea 47) şi ar fi preferat ca ea să nu existe. Ei înşişi aparţin 
tocmai curentului despre care eu afirm că va ruina partidul, 
dacă va obţine supremaţia. Se pare însă că tocma i  la asta as
piră ei. Rosenberg atacă în „Justice" de aici organizaţia 

45) Vezi volumul de faţă, p. 456-457. - Nota red. 
46) '\Villiam Swan Sonnenschein. - Nota red. 
47) F. Engels. „Mişcarea muncitorească din America". - Nota red. 
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Knights of Labour în legătură cu greva docherilor 561 ; poate 
că în unele privinţe el are dreptate, dar nu înţelege evoluţia 
generală a mişcării şi asta va ruina curînd partidul dacă în 
fruntea lui vor rămîne asemenea oameni. Tocmai prostiile lide
rilor carierişti ai organizaţiei Knights of Labour şi conflictele 
lor inevitabile cu Central Labor Unions 562 din marile arase 
din Est trebuie să provoace şi să exacerbeze criza internă 

'
a 

organizaţiei Knights of Labour - dar dobitocul nu înţe
lege asta. 

Aici, agitaţia Federaţiei Social Democrate 229 în rîndul şo
merilor n-a dat rezultate ; procesiunea religioasă de la catedrala 
Sf. Paul a fost o imitare prostească a chartiştilor 563 şi n-a dat 
nici ea rezultate, pe scurt, deocamdată, aici nu se întîmplă ni
mic. Poate că toamna viitoare lucrurile vor merge mai bine ; 
ar fi de dorit ca pînă atunoi lichelele care conduc Social De
mocratic Federation să-şi fi trăit  traiul şi să părăsească scena. 

Publicat pentJ.:u prima oară 
într-o formă prescurtată în : „Briefe 
und Ausziige aus Briefen von 
Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friederich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge unei Andere. 
Stuttgart, 1906 ; integral 
în : K. Marx 5i F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed.  rusă 

3 1 8  

A l  tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra, 10 martie 87 

Dragă Laura, 
O veste bună. Prima ediţie a „Capitalului" 48), 500 de 

exemplare, s-a vîndut - au mai rămas vreo 50 de exemplare -
şi se pregăteşte o a doua ediţie . După calculele mele, aproape 
jumătate din ediţie a mers în America ; ediţia a doua se va 

48) Ver5iunea engleză a volumului I. - Nota red. 



Scrisori din 1887 565 

vinde şi ea bine, afară de cazul cînd se va scoate o ediţie de 
contrabandă, dar este puţin probabil să se întreprindă aşa ceva 
înainte de a se fi constatat succesul în America şi, în plus, 
asta cerP timp. întrucît zaţul s-a păstrat, ediţia a doua va fi 
cmind pusă în vînzare şi de data asta noi vom avea 3 şilingi 
şi 9 pence per exemplar în loc de 3 şilingi cît am avut la 
prima ediţie. Va fi din nou o ediţie de 30 de şilingi. 

Am văzut articolul din „The Athenaeum" ;;59 şi Tussy îţi va 
trimite un exemplar. E foarte bine că în presă începe să se 
vorbească de carte în momentul cînd ediţia întîia este epuizată, 
iar articolul din „Ath[enaeum] este foarte preţios pentru noi. 
Domnii din presă, evident, nu ştiau prea bine cum să scrie 
despre carte şi aşa se explică întîrzierea, dar după ce „Ath[e
naeum] a dat tonul, vor urma, desigur, şi alţii. 

între rîndurile de mai sus si cele ce urmează a avut loc 
vizita agasantă a bătrînului Jaki�s, administratorul casei, care 
a încasat chiria, plata că!'bunilor, două pahare de gin şi o ţi
gară - două chemări la masă n-au fost suficiente pentru a 
scăpa de individ, abia la a treia s-a urnit, în sfîrşit - după 
care a urmat o masă copioasă încheiată cu prăjitura cu cartofi 
a lui Nim şi iată-mă „remontat", dar nu pentru a scrie. Sper 
că nu te vei supăra dacă, în aceste condiţii, nu mă mai stră
duiesc, ci închei şi semnez. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels, P. et L.  Lafargue, 
.,Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

3 1 9  

Cu afecţiune, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Julie Bebel 

la Plauen, lingă Dresden 

122, Regent's Park Road, N.W. 

London, 12 mart;„ 1 887 

Dragă doamnă Bebel, 
îmi pe!'mit să vă scriu în speranţa de a afla, plin inter

mediul dvs., cum îi merge prietenului meu, Bebel, în azilul de 
la Zwickau 4Ro. De cînd a fost aici Singer, în luna decembrie, 
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nu mai ştiu nimic de B[ebel]. Că detenţia nu va avea mei o 
influenţă asupra energiei lui spirituale - sînt oricum oonvins, 
dar m-aş bucura foarte mult să aflu că ea nu influenţează 
defavorabil nici sănătatea lui fizică. Trebuie să-i fi fost foarte 
greu să stea închis şi inactiv în timpul bătăUei electorale, dar 
cu atît mai mult trebuie să-l bucure rezultatul care a confir
mat previziunile lui, pe care mi le-a împărtăşit cu multe luni 
în urmă - şi anume, o importantă creştere a numărului de 
voturi, dar pierdere de mandate 554. Aceasta din urmă nu nu
mai că este uşor de suportat - numai absenţa lui Liebknecht 
este într-adevăr o pierdere - dar în multe privinţe este chiar 
avantajoasă. Acum chiar şi oameni de la care nu te-ai fi aş
teptat, oameni care aveau o slăbiciune pentru parlamentarism 
declară pretutindeni şi cu voce tare : ce bine că partidul şi 
mai ales fracţiunea a scăpat de pericolul de a se împotmoli în 
parlamentarism ! Nu-i deloc rău că strugurii sînt uneori prea 
acri. In schimb, cele 225 OOO de voturi, pe care le-am cucerit 
în pofida puternicelor presiuni, reprezintă un pas înainte care 
a avut efect în toată Europa şi în America şi care a umbrit 
mult triumful domnilor drmuitori. Tocmai acest calm, această 
înaintare prudentă, dar irezistibilă are în sine ceva extrem 
de impunător, ceva ce provoacă guvernanţilor aceeaşi teamă 
pe care o aveau la Veneţia victimele închiziţiei, închise în 
camera ai cărei pereţi se apropiau zilnic cu cîte un ţol 49) astfel 
încît ele puteau calcula cînd va veni ziua în care vor fi striviţi 
între ziduri. 

In tot timpul toamnei şi al iernii, diplomaţiile rusă şi 
prusiană s-au străduit să provoace un război local şi să evite 
unul european. Ruşii ar fi preferat să distrugă numai Austria, 
iar prusienii - Franţa, iar celelalte ţări să fie simpli specta
tori. Din păcate, aceste aspiraţii binevoitoare se împleteau atît 
de strîns încît cel care ar fi lovit primul ar fi provocat un 
război general. Că vremea războaielor locale a trecut o ştia, 
fireşte, orice copil, dar nu şi înţelepţii care guvernează Eu
ropa, iar marii bărbaţi de stat descoperă asta abia acum şi 
in faţa unei conflagraţii generale încearcă, totuşi, o oarecare 
teamă, căci nu se poate şti care vor fi consecinţele imprevizibile 
şi de aceea chiar armata prusiană sau cea rusească se teme că 
n-ar putea face faţă. In aceasta constă, după părerea mea, 
singura garanţie de pace care ne mai rămîne. 

O) Unitate de măsură pentru lungime folosită în Anglia şi S.U.A� 
egală cu 25,4 mm. - Nota trad. 
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Fiţi amabilă şi comunicaţi-i, cînd îl veţi vedea, că prima 
ediţie în limba engleză a „Capitalului" 50) s-a epuizat la numai 
două luni de la apariţie, iar cea de-a doua se află sub tipar. Şi 
aceasta înainte ca vreun ziar mai important să-i fi consacrat 
un articol ! 

Cu rugămintea să aveţi bunăvoinţa de a mă informa cît 
mai urgent despre starea sănătăţii lui Bebel rămîn, cu înaltă 
stimă, 

Publicat pentru prima oară 
în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

320 

Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 16 martie 1887 

Dragă Sorge, 
Iţi mulţumesc mult pentru scrisorile tale din 28 februarie 

şi din 2 martie cu anexele, precum şi pentru numeroasele tale 
eforturi. Iţi restitui circulara Comitetului Executiv 550, deoarece 
o avem. La articolul din „Volkszeitung" (prin urmare, drăguţul 
sie Jonas a lăsat să treacă o lună întreagă pînă să se decidă să 
publice răspunsul lui Aveling) am trimis lui J[onas] chiar astăzi 
răspunsul (vezi alăturat) ; în cazul cînd refuză să-l publice ar 
fi excelent dacă ai putea exercita asupra lui o oarecare pre
siune 564. Dar chiar articolul lasă să se vadă că este oarecum 
dispus să cedeze. 

Principala chestiune litigioasă în legătură cu punctele 
neclare din decontul prezentat de A[veling] va fi soluţionată, 
desigur, prin circulara noastră din 26 februarie 555. Este, to
tuşi, surprinzător faptul că oamenilor care fac scandal pentru 
nişte mărunţişuri care nici nu pot fi înţelese dacă nu se ştie 
despre ce este vorba, nici nu le trece prin minte că înainte 

5o) Volumul I. - Nota red. 
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de a-şi permite să dea un verdict ar fi cazul să asculte ce are 
de spus în chestiunea respectivă şi cealaltă parte. Toate aceste 
puncte S-"ar fi găsit şi în decontul lui Lieb[knecht], dacă acesta 
ar fi prezentat vreunul. Dar Liebknecht a declarat că parţial 
trebuie să suporte toate cheltuielile şi de aceea el nu va scrie 
nici un rînd. Cei de acolo n-au formulat nici o obiecţie. Comi
tetul Executiv trece sub tăcere faptul că, bunăoară, la Boston, 
Aveling a plătit aproape toate cheltuielile nu numai ale lui 
L[iebknecht] ci şi ale fiicei lui 51), cu toate că acest lucru este 
specificat în decont, iar noi am fost destul de rezonabili pen
tru a nu-l menţiona în circulară. Astfel, în timpu� călătoriilor 
fâcute împreună, L[iebknecht] comanda pentru toţi vin etc. 
în camera lui A[veling], deci în contul lui A[veling] .  Comitetul 
Executiv ştie toate acestea şi le trece sub tăcere. Dar culmea 
infamiei este că ei şi-au trimis acolo circulara la 7 ianuarie, 
iar nouă de abia la 3 februarie, cîştigînd în felul acesta o lună 
întreagă pentru a răspîndi nestingheriţi calomnii mai înainte 
ca noi să aflăm, în fine, ce anume acuzaţii i se aduc lui 
A[veling] .  

Deocamdată, e u  nu c:red că  rezoluţia a fost adoptată de 
majoritatea secţiilor. Judecînd după relatările lui Aveling şi 
ale lui Tussy, Knights of Labour are în această problemă o 
părere total diferită de cea a secţiilor din întregul Vest. Dar 
dacă lucrurile stau aşa, tot acest „partid" n-are nici o valoare. 

E o adevărată fericire că îmi trimiteţi „Sozialist". Pînă 
acum, cel de-al doilea exemplar pe care îl primeam de la �o
mitetul Executiv, îl puteam da lui Kautsky sau soţilor Avelmg, 
aşa că era şi el util. Săptămîna aceasta drăguţa de societate 
nu mi-a mai trimis ziarul. De aici conchid că în numerele ur
mătoare vor apărea din nou insinuări la adresa lui Aveling. 

Lui Muller i s-a scris la S[aint] Paul propunîndu-i-se să 
dea la tipar şi cea de-a doua circulară din 26 februarie. Co
mitetul Executiv fo�oseşte în secret presa după bunul lui plac, 
dar este evident că vrea să arunce totul asupra lui A[veling] ,  
dacă acesta va fi  primul care va da afacerea publicităţii. 

Aici nouă ni se pare absolut firesc că A[veling] nu răs
punde ziarului „N[ew] Y[ork] Herald".  Articolul a fost îngro
zitor de absurd şi pe deasupra ambii spun că în America nu 
se obişnuieşte să se răspundă serios la asemenea tîmpenii . 
„Herald", pe cît îl cunosc eu, nu cred că ar fi publicat răs
punsul. Cînd însă articolul a fost reprodus aici, A{ veling] a 

51) Gertrud Liebknecht. - Nota red. 
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replicat imediat 565. Dar chiar dacă A[veling] ar fi ră5puns la 
articolul din „Herald " , ce ar fi avut de cîştigat în faţa C omi
tetul ui Executiv ? Mi se pare, deci, că din partea lui Schewitsch 
a fost un simplu pretext. In general mă uimeşte colosala lipsă 
de fermitate demonstrată în această chestiune de majoritatea 
newyorkezilor. Comitetul Executiv răspîndeşte minciuni sfrun
tate şi toată lumea îi dă crezare - începînd cu Jonas şi ter
minînd cu Schewitsch şi soţii Wischnewetzky ! Se vede că acest 
Comitet Executiv reprezintă totu'?i la New York o mare aut0-
ritate. 

Din păcate, nu mai am timp astăzi să-ţi trimit diverse 
ziare - am să le expediez mîine - se închide poşta. 

Al tău, F. E. 

Publicat pentru prima oară prescurtat Originalul în l imba germană 
în : nBricfe und Auszilge aus Bricfen Tradus din limba germană 
Briefen von Joh. Phil. Becker, 
Jos. Dietzgen, Friedrich Engels, 
Karl Marx u. A. an F. A. Sorge 
und Andere", Stuttgart, 1906 şi integral în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

321 

Engels către Federation socialiste revolutionnaire 
du centre du Parti Ouvrier :iW 

la Paris 

Londra 18  martie [ 1 387] 

Cetăţeni, 
Din toată inima sărbătoreasc împreună cu voi 18  martie 

Publicat pentru prima oară 
in : „Le Socialiste", Nr. 83 , 
26 martie 1887 

F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 
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322 

Engels către Hermann Schlllter 

la Hottingen-Zilriich 

(Fragment) 

Londra, 19 martie 1887 

Este un adevărat noroc că oamenii noştri nu mai constituie 
o „fracţiune" în Reichstag, cel puţin pentru cîţiva ani e binP. 
E foarte nostim şi faptul că, subit, mulţi oameni şi-au pierdut 
încrederea în „parlamentarism". Principala cauză o constituie 
creşterea înh'-un ritm tot mai rapid, a numărului de voturi 5:;4_ 
Lupta noastră este asemenea unui război de asediu, iar atîta 
timp cit liniile tranşeelor înaintează permanent, treburile merg 
bine. Acum ne apropiem de a doua paralelă, unde vom putea 
instala bateriile de demontare şi vom putea reduce la tăcere 
armele inamicului, iar odată ajunşi aici, putem stabili mo
mentul în care să instalăm pe glacis bateriile de breşă, vom 
putea face o breşă şi începe asaltul - numai dacă inamicul 
nu va primi ajutor din partea unui război mondial. Pînă atunci, 
însă, continuarea lentă, calmă a acţiunilor de asediere sînt 
cea mai bună pavăză împotriva unor atacuri premature şi a 
unor victime inutile. Iar lucrul cel mai grozav este că ase
diaţii ne declară pe noi, asediatorii, în stare de asediu ! 

Cele mai calde salutări tuturor. 

Publicat pentru prima oară 

în : „Pionier Illustrierter 
Volks-Kalender filr 19021'. 
New York, 1901 

Al d--tale, 
F. Engels 

Originalul în limba gPrmană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

571 

Londra, 21 martie 1887 
Dragă Laura, 
Am primit manuscrisul lui Fortin 52), dar mă tem că o să 

stea un timp în sertar, deoarece trebuie să�mi mai tratez ochiul. 
Fireşte că conjunctivita n-a fost decît un simptom al bolii 
propriu-zise - o slăbiciune provocată de suprasolicitarea ochiu
lui, în special noaptea, şi care nu poate fi vindecată decît 
prin înlăturarea cauzei ; în consecinţă, Nim şi cu mine ne 
petrecem acum serile jucînd cărţi şi eu găsesc că asta ajută, 
clar trebuie să mai continui un timp. Dacă Paul continuă să 
iucreze m bibliotecă etc. în modul obişnuit, mă tem că va 
avea de suferit, deşi, desigur, medicul lui trebuie s-o ştie. 

Să rezolvăm mai întîi chestiunile de afaceri : anexez un 
cec de 12 lire sterline şi în afară de aceasta, te anunţ că aici 
nu se aude nimic de Longuet. I-am trimis o carte poştală în 
care l-am întrebat dacă a primit exemplarul din „Capitalul" 
trimis pe adresa ziarului „La Justice" ; nici un răspuns. 

Palmele pe care şi le-au dat reciproc „Voie" şi „Cri" îi 
amuză, poate, pe parizieni, dar m-ar indispune să-i văd pe 
prietenii noştri de acolo coborînd la nivelul unor saltimbanci 
nevoiţi să provoace certuri şi bătăi pentru a atrage asupra 
lor atenţia opiniei publice. Dacă aşa ceva este admisibil la 
Paris, în mod cert nu este în altă parte şi categoric că aceasta 
nu reprezintă modalitatea de a spori respectul clasei munci
toare de dincolo de hotarele Franţei, faţă de prietenii noştri 
parizieni. Inţelegeam ca Goulle să-i dea o palmă lui Labruy0re 
atît timp cît prietenii aveau ziarul „Voie" în paginile căruia 
puteau să prezinte în versiunea lor toată povestea ; dar ră 
Goulle şi Deville repetă aceasta după ce publicaţia şi-a încet t 
existenţa şi ei sînt nevoiţi să recurgă la „Radical" - mi se 
pare cu totul absurd. Versiunea răspîndită de „Cri" njunge 
la toate ziarele socialiste din străinătate, lucru care nu se poate 
spune despre informaţia inserată de „Radical", cu excep�ia ca
zului în care ziarul le este trimis în mod special. Dar oricum 

52) Traducerea în limba franceză a lucrării lui Marx „Optsprezece 
Brumar al lui Ludovic Bonaparte". - Nota red. 
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ar fi, asemenea dispute care amintesc de imbecilii germani 
dinainte de 18-18 le creează, desigur, străinilor o imagine foarte 
nefavorabilă despre liderii socialismului francez şi aproape că 
fac să fie regretate duelurile care se practicau între ziari7ti 
în timpul celui de-al doilea Imperiu, căci acestea nu erau decît 
ridicole. Cu cît mai repede va fi dată uitării toată povestea, 
cu atît mai bine pentru oamenii noştri. 

Dacă bătrînul Wilhelm n-a murit încă, pare să fie pe 
patul de moarte - vezi tăietura din „Weekly Dispatch" 567 
pe care am anexat-o. Iar bombele cu dinamită de la St. Pe
tersburg se pare că în cele din urmă şi-au atins ţinta. Vezi 
jalnica declaraţie difuzată de guvernul rus prin intermediul 
agenţiei Reuter (! l) în toată Europa 568. Ţarul 53) se tîrăşte în 
genunchi în faţa revoluţiei şi chiar rusofilul „Daily News" 
afirmă că acest document abject nu se poate compara decît. 
cu telegrama abjectă adresată de Alexandru Battenberg ţaru
lui 569• într-adevăr, acesta pare să fie începutul sfîrşitului în 
Husia, ceea ce ar însemna începutul sfîrşitului şi în Europa. 
Ce neghiob trebuie să fie ţarul ăsta ! Să nu înţeleagă el că, 
clînd ordin să se urzească un comp'lot pentru răpirea şi, la 
nevoie, asasinarea bietului măgar de Alexandru Battenberg, 
justifică folosirea aceluiaşi procedeu împotriva lui însuşi ş1 11 
cheamă pe propriii săi duşmani să recurgă la propriile sale 
metode împotriva lui ! 

Pumps se va întoarce, se pare, mîine de la Eastbourne. 
Ieri dimineaţă - pentru prima oară de cînd i-a trecut an
ghina - Edward a ţinut o prelegere la un club radical din 
East End 53o ; el duce o campanie foarte utilă şi care, probabil, 
va avea succes în rîndul I adicalilor din East End, cu scopul 
de a-i determina să se desprindă din marele partid liberal şi 
să organizeze un partid muncitoresc după modelul american. 
Dacă va reuşi, o să atragă după el ambele organizaţii socia
liste 54), deoarece aici el se bucură de influenţă în organiza
ţiile muncitoreşti, care au apărut realmente spontan, şi ajunge 
la inima clasei muncitoare. Pînă acum are perspective fru
moase. Tussy şi cu el se vor muta săptămîna aceasta în noul 
lor apartament din Chancery Lane, dar întrucît mîine trebuie 

ss) Alexandru al III-lea. - Nota 1·ed. 
M) Social-DC'mocratic Federation şi Sociali<>t League. - Nota rerl. 
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să părăsească locuinţa din St. George's Square nr. 38, v0r 
rămîne, probabil, cîteva zile la noi. 

Salutări de la Nim 

Pul licat pentru prima oara 
in l imba ori ginalului in : 
F. Engels, P et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II ,  
Pari�, 1936 

324 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Ori qi nalul in limba engleză 
Tradu-; din li mba engleza 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 6 aprilie 87 

Dragă Sorge, 
Am primit cartea poştală, tăietura din ziar cu articolul 

lui Dietzgen din 24 maiiie şi scrisoarea din 25. E greu de pre
supus că Hepner va fi în stare să poată aprecia, pornind de la 
dteva fapte izolate, dacă Aveling ar fi trebuit să fie „mai 
sineer" . Nici eu nu îndrăznesc să hotărăsc în această privinţă, 
ştiu doar că în chestiuni băneşti Aveling este tot atît de ghi
nionist ca şi Hepner însuşi. 

Cine ţi-a spus că Kautsky a început să se îndoiască, ori 
a minţit, ori a fost minţit. Eu mă bizui pe K[autsky] ca pe 
mine însumi ; uneori, ca majoritatea tinerilor, el poate, într-o 
anumită măsură, să facă pe deşteptul, dar dacă ar avea vreo 
indoială eu aş fi primul care ar şti. De altfel, am să-l întreb 
astă seară pe ce se poate baza această afirmaţie, dacă în genere 
se poate baza pe ceva. 

Wilhelm 55), care la început s-a cufundat în tăcere, acum 
tună şi fulgeră. Iată ce-mi scrie (rămîne între noi, te rog să nu 

�') Liebknecht. - Nota red. 
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reproduci textual, ci numai conţinutul, şi anume în măsura 
în care consideri că este necesar) (25 martie) : 

„Newyorkezii, probabil, vor ceda. Le-am scris cu cîteva 
săptărnini în urmă, pe un ton cît se poate de dur, că sub nici 
un motiv nu voi permite să fiu folosit împotriva lui Aveling 
şi Tussy. Am cerut în mod categoric să se formuleze scuze 
pentru jignirea adusă şi, repet, cred că ei vor accepta. Păcat 
că Aveling nu mi-a scris imediat după întoarcerea sa (este doar 
un subterfugiu, deoarece încă pe la 20 ianuarie i-am adus la 
cunoştinţă principalele fapte, în măsura în care pe atunci ele 
ne erau cunoscute şi nouă) ·- „am a:lilat despre toate acestea 
numai de la tine, iar atunci tocmai începuse agitaţia electorală 
care, fireşte, m-a absorbit total. Şi aşa s-a pierdut mult timp. 
Dar toate treburile trebuie să fie rezolvate. Dacă newyorkezii 
se încăpăţînează, eu voi lua atitudine public împotriva lor. 
Transmite asta lui Aveling şi Tussy". 

In general lucrurile se întorc împotriva domnilor din Co
mitetul Executiv. Aveling a primit de la multe persoane par
ticulare din New York scrisori de simpatie, secţia americană 
din Rochester declară că are, în continuare, încredere în el, 
secţia germană din Cleveland (sau Bufallo ? nu-mi amintesc) 
trece fără rezerve de partea lui . Dar încă cu o lună în urmă, 
Comitetul Executiv fără să aştepte votul în secţii, a trimis tot 
materialul documentar comisiei de revizie care urma să decidă, 
prin urmare a apelat iarăşi la o nouă instanţă ! Fireşte că noi 
am scris imediat acolo şi am expediat documente, insistînd să 
se ia în consideraţie anumite scrisori etc. 

Desigur că ai primit copia după răspunsul lui A[velingJ 
la cel de-al doilea articol, şi mai mîrşav, din „Volskszeitung" 564• 

Parizienii noştri au făcut iar o boroboaţă. Au pierdut 
„Cri du Peuple" 546, iar acum şi „Socialiste" e pe ducă din lipsă 
de fonduri. Socialismul lor sectarist şi sforăitor a stricat in 
asemenea măsură vreme de 50 de ani stomacul muncitorilor 
parizieni încît acum ei nu mai pot suporta o mîncare sănă
toasă. Parisul, le cenitre des lumieres, la ville de l'idee est 
degoute d'idees 56) . 

In schimb, în Rusia se pare că o criză este iminentă. Ul
timele atentate 570 par să fi umplut paharul, totul a fost dat 
peste cap şi, pe deasupra, în condiţiile existente în Rusia, ser-

56) - Parisul, centrul iluminismului, oraşul ideii este dezgustat de 
idei. - Nota trad. 
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viciul militar general obligatoriu a ruinat armata rusească, 
lucru pe care eu l-am considerat inevitabil încă cu 10 ani în 
urmă. 

Salutări cordiale 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : „Biiefe 
und Ausziige aus Briefen von 
Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 ; integral in : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 
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Al tău 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 9 aprilie 87 

Dragă Sorge, 
Ţi-am scris pe data de 6 şi am primit scrisoarea ta din 

29 martie. Iţi mulţumesc mult pentru osteneala pe care ţi-ai 
dat-o în privinţa lui Jonas 571. Cred că va da rezultate. 

Prin urmare, Comitetul Executiv se pregăteşte să răs
pundă. Va fi o nouă tăinuire a faptelor. Dar însăşi hotărîrea 
de a răspunde, în sine, demonstrează cît de prostească şi de 
ticăloasă a fost încercarea de a determina secţiile să judece 
numai pe baza primelor afirmaţii ale Comitetului.  Mai întîi 
- spuneau ei - trebuie să decidă secţiile. Apoi, încă mai 
înainte de a expira termenul ce le fusese dat, Comitetul Exe
cutiv cere comisiei de revizie să-şi dea verdictul. Iar acum 
el însuşi recunoaşte că, înainte de a se lua o decizie, este nece
sar să se clarifice lucrurile ! 

În orice caz, aceşti domni s-au compromis singuri. Şi dacă 
pînă şi soţii W[ischnewetzky], care în toată povestea asta s-au 
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comportat mai de grabă ca nişte Waschlapski 57), au fost ne
voiţi să-i califice drept mincinoşi etc„ înseamnă că chiar au 
întrecut măsura. Insuşi faptul că doamna Wischnewetzky s-a 
hotărît să-ţi arate scrisoarea mea 58) dovedeşte în ce situaţie 
penibilă se află aceşti doi oameni. In orice caz, eu am fost 
atît de „uman" încît i-am apreciat pe cei din Comitetul Exe
cutiv încă de acum un an ca pe nişte autentici bădărani 
germani. 

Ceea ce mă bucură în toată povestea este că acum, sper, 
am să scap de pisălogeala doamnei W[ischnewetzky} cu ofer
tele ei de a traduce. In primul rînd, ea face o traducere brută, 
lăsîndu-mi mie munca propriu-zisă ; în al doilea rînd, din cauza 
ei editarea traducerii 59) a eşuat lamentabil, căci ea le-a făcut 
jocul acestor bădărani 60) . In prezent noi nu mai sîntem în 
<;ituaţia să ne milogim cu manuscrisele noastre pe la diferite 
uşi. Iar acum, după ce i-am scris şi o prefaţă 61), este evident 
că treaba nu merge tocmai pentru că prefaţa n-a fost pe 
gustul Comitetului Executiv ! . „ 

Soţii A[veling] au primit scrisori de simpatie şi dec1z11 
ale secţiilor şi din Springfield, Massachusetts ; zilele acestea, 
probabil, vor sosi altele, din Vest. 

Guvernul elveţian pregăteşte - potrivit relatărilor presei 
britanice conservatoare - măsuri împotriva ziarului „Soz[ial]
dem[okrat]", editat la Zurich. M-am aşteptat la asta de cînd 
au început strigătele de război ; cînd este ameninţată neutra
litatea Elveţiei, elveţianul devine mîrşav. Dar poate că e nu
mai un zvon. 

1n Rusia, în schimb, se pare că ultimele două atentate au 
umplut paharul 570. Încrederea în guvern se risipise de mult, 
iar acum a dispărut şi încrederea în ţar . Armata este înţesată 
cu ofiţeri-conspiratori nemulţumiţi. Panslaviştii vor să aducă 
pe tron pe fratele vitreg 62) al actualului ţar 63), fiul cel mare 
al lui Alexandru al II-lea şi al prinţesei Dolgoruki. Iar poliţia 
nu poate face nimic împotriva nihiliştilor. Potrivit relatărilor 
din „Frankf[urter] Ztg", 482 de ofiţeri au fost deportaţi din 

57) De la „Waschlappen" - om de nimic. Personaj din poezia lui 
H ine .,Doi cavaleri". - Nota red. 

58l Vezi volumul de faţă, p. 544-550. - Nota red. 

50) Traducerea în limba engleză a lucrării lui Engels „Situaţia 
cla s •i muncitoare din Anglia". - l'\ota red. 60l Vezi volumul ele faţa, p. 407-408. - Nota re l .  81)  F. Engels. „Mişcarea muncitorească d i n  America". - Nota 1·ed. 

62) Gheorghi Aleksandrovici Iurievski. - Nota red. 8 ) Alexandru al III-lea. - Nota red. 
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Moscova prin Odesa în colonia penitenciară de pe insula 
Sahalin, din Oceanul Pacific. Nu cred că situaţia asta mai poate 
dura pînă la sfîrşitul anului, numai dacă un război nu va oferi 
o soluţie, dar şi acesta ar veni, probabil, prea tîrziu. Iar odată 
Rusia pusă în mişcare, atunci - uraaa ! 

Campania lui Aveling aici, în cluburile radicale din East 
End, merge excelent 572. Succesele relative ale alegerilor ame
ricane, reînnoite acum la Chicago şi Cincinnati 573, îi sînt de 
foarte mare ajutor - John Bull nu vrea să se lase întrecut 
(copleşit) de americani, aceasta este sing1,1,ra formă de influenţă 
străină, care poate exista aici. Poimîine, în Hyde Park, Aveling 
va vorbi de la două tribune, iar Tussy de la una din cele 1 5, la 
marele miting împotriva legilor excepţionale pentru Irlanda 574, 
Niitingul promite să fie una din acele maii manifestări cu 
ajutorul cărora muncitorii londonezi obţin o cotitură în poli
tica englezească. De altfel, nici alegerile din Germania n-au 
trecut neobservate aici. 

Te muţi deja la Rochester sau în altă parte ? 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 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 şi integral în 
K. l\Iarx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII,  1935, ed. rusă 
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Al tău, 
F. Engels. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

122, Regent Park Road, N.W. 
London, 11 aprilie 1887 

Dragul meu Lafargue, 
M-aţi rugat ca, în calitatea mea de executor literar al 

ultimelor dorinţe ale lui Karl Marx, să vă dau o permisiune 
oficială pentru a duce tratative referitoare la o nouă ediţie a 
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„Mizeriei filozofiei" şi altor lucrări ale lui Marx în limba fran
ceză 575• Deşi consider că în relaţiile dintre noi doi acest lucru 
nu este cîtuşi de puţin necesar, se înţelege de la sine că vă 
ofer cu plăcere această permisiune. 

Publicat pentru prima oara m : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 
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Cu prietenie al vostru, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 13 aprilie 87 

Dragul meu Lafargue, 
Anexez scrisoarea pentru editorul vostru 64). Sper că de 

data aceasta veţi avea succes, în orice caz faceţi în aşa fel 
incit să vi se restLtuie exemplarul, penb.u că altUJl nu voi mai 
putea expedia 575. Trataţi şi în legătură cu 20-25 exemplare 
gratuite pentru noi ; vom avea foarte mare nevoie de ele. 

Vă voi trimite relatarea lui „Daily Telegraph" despre f!li
tingul de alaltăieri, în care se vorbeşte mult despre Tussy :>74• 
Schorlemmer a fost acolo - este de departe cel mai mare mi
ting pe care l-am avut aici. 

Afacerea de la New York 548 merge bine. Domnii din Co
mitetul Executiv au făcut atîtea gafe încîrt au şi eşuat. Este o 
poveste foai,te lungă şi foarte îne!îlcită, dar din partea asta nu 
mai avem de ce să ne temem. 

A veţi o părere cam prea bună despre domnul Sonnenschein 
dacă credeţi că avem la dispoziţie exemplare din articolele lui 
Aveling şi Tussy - n-am văzut decît paginile de corectură, 
dar am să-i spun lui Tussy să-mi procure un exemplar pentru 
voi 5i6 . Ei vor fi nevoiţi să le cumpere ; S[onnenschein] îşi tra
tează autorii ca pe nişte simpli salariaţi. 

"> vezi scrisoarea precedentă. - Nota reă. 
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Marele anarhist Kropotkin a acceptat alaltăieri ospitali
tatea lui Social Democratic Federation 229 ; a fost împreună cu 
ei şi cu Davitt la tribuna lor. O trăsăwră caracteristică : cineva 
a vrut să .... l ducă pe Davitt la Aveiling, iar D[avitt] a spus : I 
cannot meet him because he is an Atheist ! 65). 

Nu există nici o posibilitate de a grăbi publicarea artico
lului tău în „Time" - Price se pregăteşte să plece de la S[on
nenschein], iar S[onnenscheinJ spune că asociatul său Lowery 
conduce acum ziarul, iar pe acest om nici nu l-am văzut la 
faţă. Dacă ai şti ce dezordine şi confuzie domnesc în acest 
business, ai avea mai multă răbdare. 

Prezintă-ţi candidatura, indiferent dacă ai şanse sau nu. 
Prin asta trebuie să treceţi, mai cu seamă la Paris ; în special 
după ce aţi reuşit să vă înmormîntaţi toate periodicele 577 nu 
vă mai rămîne nimic altceva de făcut căci, ocupîndu-vă de agi
taţie, sînteţi mereu în ochii publicului. Cu 10 OOO de franci 
veţi putea edita mult timp un săptămînal, iar aceşti bani tre
buie să-i găsiţi. De altfel, sper că revoluţia din Rusia ne va 
scoate din situaţia dificilă şi că va pune Europa în mi�care. 
Trei atentate într-o lună 578 - asta trebuie să fie destul chiar 
şi pentru ţar 66). Potrivit presei engleze, chiar şi a celei ru
sofile, în Rusia totul s-a dat peste cap ; încrederea în puterea 
guvernării este zdruncinată, armata e plină de nihilişti - -182 
de ofiţeri au fost deportaţi pe insula Sahalin (în Pacific), iar 
ţăranilor - striviţi de „eliberare", impozite şi cămătari - li 
s-a dat ultima lovitură prin introducerea serviciului militar 
obligatoriu după modelul prusian. La astea se adaugă perma
nenta criză financiară, faptul că rubla de hîrtie valorează doi 
franci şi 8-9 centime în loc de patru franci, concurenţa ame
ricană şi indiană în comerţul cu cereale şi faptul că nu se 
găseşte nici un bancher în Europa dispus să acorde un îm
prumut - asta nu poate dura nici pînă · la sfîrşitul anului. 

Salutări de la Schorlemmer. 
Sărutări Laurei, căreia am să-i scriu:. 

Publicat pentru prima oara m : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

Al d-tale devotat, F. E. 

OriginalUl în limba fran eza 
Tradus din li:mba fran ez.1 

85) - Nu pot să mă intîlnesc cu el pentru că este ateu. - Nota trad. 80) Alexandru al III-iea. - Nota red. 
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Engels către Friedrich Adolph 6orge 

la Hoboken 
Londra, 23 aprilie Bi 

Dragă Sorge, 
Ţi-am scris pe data de 9 crt. Cartea poştală şi coletele 

le-am primit şi îţi mulţrumesc. Publicarea în „V[olks]z[eitung]" 
a unei traduceri a prefeţei mele 579, făcută acolo, este o dublă 
impertinenţă. 1n primul rind, pentru că eu nu vreau să am 
nimic de-a face cu acest ziar atîta timp cit se poartă atît de 
mirşav ou Aveling. Iar în al doilea rind, fiindcă nu pot să 
admit o traducere străină în germană a lucrărilor mele în 
limba engleză şi pe deasupra una care este plină de greşeli şi 
denaturează părţile cele mai importante. Persoana 67) a primit 
prefaţa mea de la începutul lui februarie (fusese expediată la 
27 ianuarie), iar în unica scrisoare pe care am primit-o de 
atunci de la ea, din 19 martie (şi cu ştampila poştei din 8 apri
lie), nu vorbeşte decît despre intenţia de a scoate ediţia ger
mană, pentru care îmi cere consimţământul - ea ştia că eu 
nu am aici nici o copie. I-am scris imediat, rugînd-o să-mi 
restituie originalul, ca să-l pot traduce. Există acolo locuri în 
care fiecal'e cuvînt trebuie extrem de bine cumpănit. Şi în 
timpul ăsta ea urzeşte intrigi cu Jonas and Co. ! 

Am protestat imediat. Cere-i să-ţi arate scrisoarea mea. 
Cu asta ea a întrecut orice măsură. Este absolut imposi

bil să colaborezi cu o persoană care face mereu asemenea 
gafe. 

Dar o să mai audă ea de mine. Ultima ei scrisoare lungă 
în legătură cu povestea cu Aveling 548 nu poate fi caracterizată 
decît printr-un singur cuvint : infamie. Este încercarea unei 
persoane li:i;tSite de caraoter şi extrem de influenţabHe de a 
găsi o justificare pentm fapta ei rea, pe care este nevoită să 
o considere ea însăşi rea. La asta am să-i răspund săptămîna 
viit-Oare con amore 68) . Asemenea oameni nu trebuie să-şi în
chipuie că mă pot duce de nas ca pe un copil. 

Corespond(lnţa lui Hyndman din „Standard" este j alnică şi 
laşă. El vrea să se situeze făţiş de partea lui George, cu toate 
că acesta se afundă de la o zi la alta tot mai mult în teoria 

'1) Kelley-Wischnewetzky. - Nota red. 
a) - cu dragoste (ironic). In italiană în original. - Nota trad. 
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l'tli agrară şi de aceea trebuie să înăbuşe tot ce este socialist. 
Şi aici îi merge rău. Efectele de senzaţie au fost epuizate şi 
altele noi nu se pot găsi în fiecare zi. Dar fără acestea Hynd
man nu-ţ;i poate menţine rolul. In schimb, soţii Aveling au 
început o muncă de agitaţie foarte eficientă in cluburile radi
cale din East End 572, subliniind în mod deosebit exemplul 
american · al unui partid muncitoresc independent. Iar exem
plul american este singurul care poare avea efect aici, alături 
de alegerile germane. Lucrurile merg bine şi - dacă în Ame
rica totul va merge aşa - s-ar putea ca într-un an liberalii 
să piardă tot East End-U!l londonez. 

Şi Socialist League 279 se apropie treptat de o criză. De 
Rusalii va avea loc conferinţa delegaţilor 591 şi atunci, să spe
răm, se va decide rezultatul luptei cu elementele anarhiste 
care s-au strecurat în Ligă şi care sînt sUJSţiJlJUte de Morris. 

In Germania - urmărire după urmărire. Se pare că Bis
marck vrea să aibă totul pregătit pentru ca in momentul izbuc
nirii revoluţiei în Rusia, care acum nu mai este, probabil, 
decît o chestiune de luni, şi în Germania să se poată da ime
diat lovitura. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată 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, integral în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII,  1935 ed. rusă 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana 

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petel'Sburg 
Londra, 24 aprilie 1887 

Stimate domn, 
Vă scriu în grabă aceste cîteva rînduri pentru a vă in

forma că cele două pachete cu scrisori trimise recomandat 69) 
şi scrisoarea dvs. din 7 aprilie, pe stil vechi, în care mă anun-

&9) Este vorba de scrisorile lui K. Marx către Danielson. -

J\·ota red. 
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ţaţi de expedierea lor, au sosit ou bine. Nu era. nevoţe să, �� 
grăbiţi cu trimiterea lor. dar vă s!Înt foarte reoup.OS<;ător. că. 
mi-aţi încredinţat această .valoroasă moştenire pe care o vqi 
citi cu cel mai mare interes şi o voi folosi oîn<i va fi. n,eces�r 
şi pe. care o voi ţine int'O'tdeauna la dispoziţia dvs. 

Public.at pentru prima oara rn : 
„Minuvş1e godî", nr. 2, 1908 

Al dv. devotat, P. W. Rosher 70) 
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Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Lpndra, 26 aprilie 87 

Dragă Laura, 

Felicitările mele lui Paul - candidatul de Jardin des Plan
tes - şi al animalell.or. Fiind în calitatea sa de negru cu o 
treaptă mai aproape deoît noi toţi de restul lumii animale, 
el este, neîndoielnic, cel mai nimerit reprezentant al acestei 
circumscripţii sso. Să sperăm că animalele vor cîştiga în lupta 
lor împotriva fiarelor. Sînt întrucîtva surprins de reticenţele 
lui Basly, dar dacă un grup ajunge să fie exclus din toată 
presa 577, ce mai pot spera ei ? Din scrisoarea lui Mesa din 
publicaţia spaniolă „Socialista" văd că blanquiştii îşi schimbă 
şi ei radical poziţia şi se apropie de posibilişti - încă un semn 
rău. De aceea un mic succes în alegeri - fie şi relativ - ar 
fi foarte binevenit acum, cînd oamen�i noştri se află temporar 
într-o situaţie critică. Ştiu prea bine că acest nor va trece, r.ă 
1a Paris viaţa partidului reprezintă o alternanţă permanentă 
de avînt şi declin, dar în acelaşi timp nu pot să nu doresc ca 
data viitoare oamenii noştri să se preocupe ceva mai mult de 
propriul lor mic săptăminal decît de aceste nu tocmai respec
tabile cotidiene, pentru care îşi dau îngrozitor de mul:tă oste
neală spre a le crea un nume, iar apoi sînt daţi afară deîndată 
ce obţin un succes. 

70) Pseudonimul conspirativ al lui Engels. - Nota red. 
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Stanton al tău pare să fie un yankeu desăvîrşit. Dar în 
Europa cel mai perspicace yankeu se găseşte tot atît de frec
vent şi în aceeaşi măsură scos din elementul lui ca şi cel mai 
obtuz evreu polonez. Ei îi apreciază greşit pe oamenii cu care 
au de-a face 581• 

In disperarea sa, Comitetul Executiv din New York a lan
sat o nouă circulară împotriva lui Aveling, în care afirmă că 
declaraţiile acestuia sînt mincinoase, dar admite o serie de 
lucruri care sînt în favoarea noastră 582. Fireşte că noi o să 
răspundem. Dar chestiunea este practic încheiată ; însuşi Comi
tetul Executiv din New York este acuzat, într-o altă afacere, 
de escrocherie şi minciună şi trebuie să dea socoteală secţiilor 
din New York, aşa că tot ce au spws, spun sau ar putea spune 
ei nu are valabilitate. In acelaşi timp, comisia de revizie a 
partidului american le cere lor (lui Edward şi lui Tussy) să 
abandoneze, iar ei primesc din foarte multe localităţi sclisori 
extrem de amabile atît de la americani, cit şi de la germani. 
Aşa că problema a fost practic rezolvată. 

Campania de agitaţie desfăşurată de Edward şi de Tussy 
în cluburile din Est-End merige foarte bine. Exemplul ameri
can îşi face efectul ; iată, în sfîrşit, un resort pentru a-i pune 
în mişcare pe muncitorii englezi. 

In League 27�, anarhiştii pierd din influenţă, ca pretutin
deni unde li se dă o ripostă serioasă şi nu se cochetează cu ei. 
Ultima lor propunere, făcută ieri în consiliu, a fost ca la con
ferinţa delegaţilor 597 să nu se mai verifice mandatele şi să fie 
admis oricine se proclamă delegat ; asta le-ar da posibilitatea 
de a-şi fabrica obişnuitele lor voturi fictive. Dar faptul acesta 
l-a iritat pînă şi pe Morris ; totuşi, s-au găsit cinci oameni 
care au votat o astfel de absurditate ! 

Afacerea de la Pagny 583 nu-mi este încă complet clară. 
Esenţa chestiunii rezidă în art. 4 par. 1 ,  al Codului penal 
german : „Pourra etre pursuivi, selon Ies 1ois penales de l'Em
pire allemand : 

l .  un etranger qui aura commis, a l'etranger (en pays 
etranger) un act de haute trahison contre l'Empire allemand 
ou contre un des Etats federes, ou qui aura fait de la fausse 
monnaie" 71). 

71) Conform legilor penale ale Imperiului german poate fi urmă
rit : 1. un străin care a comis in străinătate (într-o ţară străină) un 
act de înaltă trădare faţă de Imperiul german sau împotriva unuia din 
statele care intră în componenţa acestuia sau care a falsificat bani". 
- Nota trad. 
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Aplicarea acestui articol unei persoane care nu este emi
grant politic naturalizat în străinătate duce forţamente la un 
conflict C'l!l ţara al cărei cetăţean este acuzatul. Nici o naţiune 
realistă nu va tolera un asemenea tratament, iar dacă ar fi 
vorba de un englez, chiar şi cel mai paşnic ministru ar fi 
obligat să trimită imediat flota b1itanică spre coasta germană. 
De aceea se consideră că Bismarck vrea să constrîngă Franţ� 
să aleagă între război şi umilinţă. Căci nu se poate presupune 
că n-a ştiut de ordinul de arestare a lui Schnaebele. 

Dar situaţia din Europa este de aşa natură încît un război 
ar însemna că Bismarck joacă ultima carte. Omul ăsta trebuie 
să fie complet nebun ca să acţioneze astfel. Poate că peste cîteva 
:zile situaţia se va limpezi. Realmente nu pot să-mi imaginez 
ca el să fie atît de dobitoc. 

Alătur un cec de 12 lire sterline, aşa cum m-a rugat Paul. 
Nim este sănătoasă - aseară a fost la teatru cu Pumps · 

iar săptămîna aceasta merge din nou la Princesş!� Theatre, cu 
biletul lui Edward. Berea curge din abundenţă - eu consum 
două sticle pe zi şi merg pe jos cîte trei mile 72) ; în ultimele 
cîteva dumineci am băut cîte un pahar de Porto - voila du 
progres ! 73) 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue . 
.,,Correspondance", t. I I, 
Paris, l!J56 

Bien a vous, je vous embrasse 74), 
F. Engels 

3 3 1  

Originalul în limba engleza 
Tradus din limba engleză 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 4 mai 87  

Dragă Sorge, 
Sper că te simţi mai bine şi că temerile tale că nu vei mai 

putea scrie deloc nu sînt întemeiate. Şi mie mi-e greu să scriu ; 

a) - unitate de măsură pentru distanţele terestre, egală cu 
l 609,344 m. - Nota trad. 

73) - asta e un progres. - Nota trad. 
74) - vă îmbrăţişez călduros. - Nota trad. 
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de la Anul Nou am o conjunctivită cronică ; trebuie să limitez 
la minimum cititul şi în special scrisul ; săptămîna viitoare voi 
consulta unul din cei mai de seamă oftalmologi de aici. 

Ceea ce mi-ai scris la 20 aprilie despre ignoranţii de la 
New York 584, este, desigur, absolut corect, dar nu uita că eu 
nu pot să-ţi răspund decit la întrebările pe care le formulezi, 
iar nu şi la cele despre care nu sufli un cuvînt. 

„Manifestul" a fost tradus şi numai blestemaţii mei de 
ochi mă împiedică să-l redactez 585. In afară de această tradu
cere, pe masa mea de lucru aşteaptă manuscrise în franceză, 
italiană şi daneză ! Dar, în general, voi eraţi şi acum 40 de ani 
germani, cu o gîndire teoretică germană, şi de aceea „Manifes
tul" a exercitat la acea dată o asemenea influenţă, în timp ce 
asupra altora n-a făcut nici o impresie, cu toate că a fost tra
dus în franceză, engleză, flamandă, daneză şi în alte limbi. 
Pentru americani însă, oameni prin excelenţă pragmatici şi lip
siţi de o pregătire teoertică, s-ar potrivi, cred eu, o altă scriere, 
mai simplă, cu atît mai mult cu cit noi sîntem cei care am 
făurit istoria expusă în „Manifest" şi nu ei. 

Tot ce s-a întîmplat cu cartea mea 75) este opera exculsiv 
a lui Wisch[newetzky], care a dat plein pouvoir 76) lui Miss 
Foster, iar aceasta a predat cartea Comitetului Executiv. Eu 
am protestat imediat, dar faptul era consumat. Pînă acum, 
Wisch[newetzky] a stricat tot ce i-a ajuns pe mină ; n-am să-i 
mai încredinţez niciodată ni.rmic ; să facă ce-o vrea - aş fi bu
curos dacă i-ar reuşi ceva - dar mie îmi este de ajuns, n-are 
decît ca pe viitor să mă lase în pace. Cu o săptămînă în urmă 
i-am răspuns la ultima ei scrisoare. 

Lui Liebcknecht i-am trimis, la cererea lui, exemplarul 
din circulară 582 expediat de tine, dar cu condiţia să-l resti� 
tuie. El promite să ne trimită ceea ce este necesar pentru 
publicare. 

Aveling face o agitaţie strălucită în East End-ul londo
nez 572. Exemplul american este urmat acolo ; cluburile radi
cale, cărora liberalii le datorează 12 locuri din cele 69 de la 
Londra, l-au solicitat să ţină prelegeri despre mişcarea ameri
cană, aşa că el şi Tussy muncesc din greu. Este vo�ba, propriu
zis, de organizarea partid1.lllui muncitoresc englez, cu un pro-

75) Ediţia americană a lucrării lui Engels „Situaţia clasei munci
toare din Anglia". - Nota red. 1e) - mină liberă. - Nota trad. 
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gram de clasă independent. Dacă totul va merge bine, aceasta 
va împinge pe un plan secundar şi Social-Democratic Federa
tion 22!1, şi Socialist League 279, ceea ce ar reprezenta cea mai 
bună soluţie pentru conflictele care se conturează. Hyndman 
înţelege că pentru el aceasta este o chestiune de viaţă şi de 
moarte, îndeosebi pentru că şi-a stricat, de asemenea, relaţiile 
cu aproape toţi oamenii săi. De aceea, el a inserat acum în 
„Justice" plingerea Comitetului Executiv împotriva lui Ave
ling 586. Asta e foarte bine - astfel se va pune capăt bîrfelor 
pe seama lui A[veling] şi el va avea posibilitatea să pună pre
tutindeni această problemă. ln ziua de Rusalii se va elucida, 
sper, şi poziţia Ligii socialiste ; anarhiştii vor fi nevoiţi să 
plece, sau se va prăbuşi toată şandramaua 597, 

Avelingii ţi-au trimis „Time" cu articolele lor despre Ame
rica, sper că le-ai primit (numerele pe martie-aprilie-mai). 
Chiar conservatorul „Standard" îi elogiază I ln momentul de 
faţă, Avelingii fac aici mai mult decît toţi ceialţi şi aduc con
siderabil mai mu1lrte foloase, aşa că se ouvine să i se răspundă 
măicuţei Wisch[newetzky] la lamentările ei puerile referit.oare 
la „grave charge, under which Dr. .Ai[veling] will stand until 
he has disproved the Circular of the Executive 77) ! " ln socie
tatea bîrfitoarelor ei germane, această cucoană se pare că a 
devenit total incapabilă să mai înţieleagă că nu A[veling] tre
buie să dea explicaţii, ci Comitetul Executiv trebuie să demon
streze ! 

Iţi trimit cu vaporul de astăzi „Commonweal", „Gleich
heit" şi „To-Day". In „Gleichheit" te va amuza, probabil, fle
căreala lui De Paepe despre socialiştii belgieni 587. Acolo miş
carea se dezvoltă foarte bine de cînd flamanzii acţionează în 
locul valonilor, iar cei din Gand în looul celor din Bruxelles, 
dar individul ăsta este un mare flecar. Cel mai amuzant este 
faptul că în timp ce bruxellezii sînt gata să înfiinţeze o nouă 
Internaţională, în care ei să alcătuiască Consiliul General, 
Powderly le-a propus să intre în organizaţia „Knights of La
bour" 491. Prin urmare, concurenţă între papa Powderly şi papa 
De Paepe I 

77) - acuzaţia gravă care va plana asupra dr. Aveling plnă cînd 
acesta nu va da expiicaţii la Circulara Comitetului Executiv. - Nota 
trad. 
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Te salut cordial. Iţi doresc însănătoşire grabnică. Ieri am 
fost cu A velingii în America, adică în Buff alo Bill Camp 588 � 

foarte drăguţ. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată ln : ,,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 ; integral în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1935, ed. rusă 
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Al tău, 
F. Engels 

Originalul ln limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 
Londra, 5 mai 1887 

Dragă &le, 
Eşti cel mai incorigibil Hamlet din lume. Ştii că atît 

K{autsky], cît şi eu ne ţinem departe de gîlcevile dintre ger
manii de aici şi că sîntem obligaţi să facem acest lucru dacă 
vrem să nu ne irosim timpul cu intri�i jalnice. Ştii că în Aso
ciaţia us de aici noi nu avem nici măcar un singur om de în
credere, deoarece absolut toţi s-au băgat în tot felul de com
binaţii. Aşa că, dacă facem chiar şi cel mai mic pas în această 
direcţie, asta va atrage atenţia şi oamenii vor dori să ştie ce 
şi cum, iar a doua zi se va comenta în toate cluburile anar
histe. Dar dacă ai fi venit tu însuţi aici, ai fi putut, făcînd o 
vizită la club şi rostind o cuvîntare acolo, să afli în două trei 
zile totul şi asta fără nici un fel de vîlvă. Prin urmare, neve
nind aici nu numai că ne-ai privat de o bucurie, dar şi scopul 
călătoriei tale s-a realizat doar parţial. Acum nu ne mai ră
mîne decît să-l punem în mişcare pe bătrînul L[essner], dar 
acesta a ruginit într-artît încît nu va fi decît un diplomat prost. 

Despre cazul Babeuf nu este nimic nici în "Lundis" şi 
nici în „Al1l[ archasis] Cloots" ale lui A venel. - Ba e ceva în 
paginile 42 şi 94. - Iţi trimit, deci, „Lundis" prin poştă reco
mandat. Te rog să mi-o restitui repede, adică în vreo două săp
tămâni, deoarece îmi trebuie şi mie pentru documentare. Prin
cipala lucrare pe această temă, şi anume „Conspiration de 
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Babeuf", de Bounarroti, am avut-o şi în traducere engleză, edi
tată de chartişti, dar mi-a fost luată, ca şi multe altele, iar 
încercările de a-mi procura un alt exemplar au fost zadarnice. 

Referitor la ruşi trebuie relevat acum un aspect care nu 
este menţionat nicăieri 589, Toată reacţiunea europeană este 
pornită împotriva asasinării ţarilor de către nihilişti şi, în spe
cial, împotriva utilizării dinamitei, înverşunîndu-se cel mai mult 
împotriva revoluţionarilor ruşi, şi cere extrădarea lor Rusiei ; 
iar această poziţie cîştigă teren chiar şi în America. Dar ce face 
guvernul rus ? El organizează la Sofia răsiburnarea lui Alexan
dru Battenberg, iar dacă în aceste împrejurări n-a fost împuş
cat aceasta s-a datorat numai propriei lui slăbiciuni 507• El pune 
la cale la Bucureşti asasinarea prefectului bulgar. Şi, în fine, 
cu aproape o lună în urmă, a aranjat la Sofia atacul cu o bombă 
cu dinamită asupra casei maiorului Popov, care este coman
dant, sau aşa ceva 590• Prin urmare, tot ceea ce reproşează gu
vernul rus nihiliştilor şi pe ce se bizuie el cerind extrădarea 
lor ca criminali de drept comun face el însu.şi, prin interme
diul agenţilor săi notorii din BUJl.garia. Noi trebuie să cerem 
ca, dat fiind acest mod specific de a proceda al ruşilor, indi
ferent dacă sînt revoluţionari sau persoane oficiale, ei să fie 
supuşi aceloraşi criterii de apreciere. Acest lucru încep deja 
să-l înţeleagă aproape toţi, dar important este să fie spus pe 
nume, şi cît mai categoric. 

Povestea cu Schnaebele 583 a fost, evident, dinainte aran
jată, pentru a-l lansa pe Boulanger. Singura care prevăzuse 
acest lucru cu două săptămîni în urmă a fost mama Craw
ford, corespondenta din Paris a lui „Daily News" şi „ Weekly 
Dispatch". Lucru confirmat de depeşa lui Bismarck. 

Dacă în Elveţia veţi fi şicanaţi sau nu, depinde exclusiv 
de strigătele de război. Dacă ele se sting, Bundesratul va 
prinde curaj, dacă ele se vor înteţi, i se va face inima cît 
un purice ! 

Intre noi. Dacă doamna Schack se întoarce în Elveţia, ar 
fi bine să fiţi rezervaţi faţă de ea. Ea este foarte însetată de 
acţiune, dar nu porneşte întotdeauna în direcţia cea bună. Pe 
de o parte, cochetează cu vechile ei cunoştinţe - liberalii, pe 
de altă parte, se simte bine în societatea anarhiştilor din rîn
dul muncitorilor englezi. Personal, n-am nimic împotrtvă ca 
ea să frecventeze toate cercurile care-i :5Înt simpatice, şi ea, ca 
persoană, este foarte deschisă, inteligentă şi plăcută, dar faptul 
că tocmai acum, cînd în League are loc înfruntarea decisivă 
cu anarhiştii (de Rusalii, la conferinţa delegaţilor 597), ea pre-
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feră societatea acestora - astfel încit unii o nwnesc încă de 
pe acum the anarhist Countess 78) - trebuie să ne pună pe 
gînduri. Intre noi fie vorba, în genere, eu o consider o per
soană absolut inofensivă. 

Aveling şi Tussy fac o agitaţie excelentă în cluburile ra
dicale din East End 572, care s-au constituit după modelul ame
rican şi care acum se gîndesc serios să întemeieze un partid 
muncitoresc independent. Aceşti oameni au venit din proprie 
iniţiativă la Aveling, iar acesta este cel mai bun indiciu. Dacă 
reuşim să cîştigăm teren aici, atît Social Democratic Federa
tion, cît şi Socialist League vor trece pe plan secundar şi astfel 
va începe cucerirea Londrei . Se pune urgent problema unei 
duzine de locuri în parlament - pînă acum aceste cluburi au 
fost fieful liberalilor. Hyndman a sesizat şi el pericCJolul care 
îl ameninţă şi qe aceea repetă acum în „Justice" calomniile 
Comitetului Executiv newyorkez la adresa lui Aveling 586. Toc
mai acest fapt îl vom exploata noi pentiu a intensifica agitaţia. 
Dar tu vezi îo. ce măsură ne îngreunează acest jalnic Comitet 
Executiv din New York munca noastră de aici cu calomniile 
lui prosteşti. 

Salutări de la Mumma 79), care tocmai se află aici. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 

Londra, 7 mai 1887 

Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 
Am primit scrisoarea dvs. din 25 aprilie, pentru care vă 

mulţumesc, dar prefaţa nu o am încă ; dacă o primesc luni cu 
următorul vapor vă voi anunţa neîntîrziat. Intre timp, deoa-

78) - Contesa anarhistă. - Nota trad. 
79) Louise Kautsky. - Nota red. 
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rece pînă acum n-am primit nici un exemplar al cărţii, vă rog 
să vă îngrijiţi să mi se trimită măcar cîte ceva pe care să se 
poată lucra - coli de corectură sau orice altceva, deoarece tra
ducerea din „V[olks]z[eitung]" 579 nu merge în nici un caz în 
această formă. Voi lucra la traducere imediat ce îmi va per
mite ochiul metţ inflamat şi nu regret decît că nu mi-aţi tri
mis manuscrisul sau coli de corectură de îndată ce v-a venit 
ideea unei ediţii germane 591. 

Sorge îmi scrie : „Soţii Wischnewetzky regretă mult că 
acuzaţiile de tăinuire şi irosire de fonduri formulate de Co
mitetul Executiv i-au determinat să-ţi scrie respectiva scri
soare 80) şi au depus toate eforturile ca să i se facă dreptate 
lui Aveling în secţia din New York". Dacă acestea au fost 
scrise - aşa cum 2resupun - cu acordul dvs., sînt pe deplin 
satisfăcut şi nu am nici un motiv să revin la acest subiect con.:. 
tinuînd controversa. 

Am fost foarte bucuros să aflu că, în sfîrşit, cartea nu se 
mai află în mîinile acestui nevrednic Comitet Executiv şi ale 
Partidului Muncitoresc socialist 439 în genere. O exper!enţă de 
40 de ani mi-a arătat cît de inutilă şi absolut sterilă este ac
tivitatea editorială a unor mici grupuri, căci însuşi modul în 
care ele publică lucrările face ca acestea să fie excluse_ de pe 
piaţa generală a cărţii şi, deci, să rămînă în afara cîmpului vi
zual al cititorilor. In Germania, pînă în 1 878, acest lucru s-a 
întîmplat chiar şi cu lucrările editate sub auspiciile partidului 
şi situaţia s-a schimbat abia cînd legea împotriva socialişti

lor 22 i-a constrîns pe oamenii noştri să-şi organizeze propria 

lor editură 81) cu scopul de a contracara atît guvernul, cit şi 

comerţul de carte organizat oficial la Leipzig. Şi nu înţeleg 
de ce în America, unde mişcarea a pornit cu o asemenea forţă 

gigantică şi impunătoare, trebuie să se repete în mod inutil 
aceleaşi greşeli cu aceleaşi consecinţe dăunătoare. Acum, din 
literatura socialistă, iar în Anglia din cea chartistă, nu mai 

80) Vezi volumul de faţă. p. 544 .şi 580 ...,.... Nota red. 
81) „ Volksbuchhandlung", de la Ziirich. - Nota red. 
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poţi găsi nimic ; nici măcar British Museum nu poate intra cu 
nici un preţ în posesia vreunui exemplar I 

Rămîn stimată doamnă Wischneiwetzky, 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată 
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 şi integral în : 
K. Marx şi F. Engels 
Opere, vol. XXVII, ed. rusă 1935 

334 

al dv. sincer, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 7 mai 87 

Dragă Sorge, 
Ţi-am scris pe data de 4 şi am primit scrisoarea ta din 

26 aprilie. Iţi mulţumesc mult pentru veştile scrise, desigur, 
cu preţul unor mari chinuri fizice. înţeleg că pasajul referitor 
la Wischnew[etzky] şi la regretele ei pentru scrisoarea cu acu
zaţii calomnioase 82) a fost scris cu asentimentul ei, pentru a 
evita să spună direct pater peccavi 83) . I-am scris astăzi urmă
toarele : if that, as I must suppose, was written with her con
sent, I was perfectly satisfied and had no iJ.onger any reason 
to revert to that subjekt in a spirit of controversy !14). După 
cum vezi, vreau, pe cît posibil, să-i uşurez situaţia. Dar ea nu 
prea e abilă şi, pe deasupra, e o ghinionistă clasa-ntîi. Ea îmi 
scrie că vrea să-mi editeze prefaţa în limba germană 591. Fireşte 

�!) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
83) - părinte, am greşit. - Nota trad. 
84) - dacă aceste cuvinte au fost scrise, aşa cum presupun, cu 

acordul dvs., sînt pe deplin satisfăcut şi nu am nici un motiv să revin 
la acest subiect, continuind controversa. - Nota trad. 
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că n-am nimic împotrivă. Dar ea, ştiind că nu mi-a mai rămas 
nici o copie, nu-mi trimite, totuşi, manuscrisul ca să-l pot tra
duce. In afară de asta, n-am primit nici cartea ca atare, nici 
măcar şpaltul prefeţei - în schimb, prefaţa este pusă la dis
poziţia redacţiei lui „ Volkszeitung", unde apare o traducere 
extrem de slabă, cu nişte greşeli care mă fac să cred că ea n-a 
transcris corect nici manuscrisul meu englezesc 579• Ei bine, 
ea îmi scrie acum că mi-a expediat, în sfîrşit, manuscrisul 
(despre traducerea din „ Volkszeitung" - nici un cuvînt), pe 
care însă eu nu l-am primit ! 

._,. 

Faptul că dl. Jonas a fost nevoit să bată în retragere, mă 
bucură în mod cu totul special 592• In concurenţa sa cu Comi
tetul Executiv el n-a avut, desigur, nici un motiv să facă vreun 
serviciu în această chestiune comitetului şi în tot acest timp 
- tocmai pentru că a înţeles că şi-a fript degetele - s-a 
comportat cum nu se poate mai odios. 

Nici amicul Liebk[necht] nu vrea acum ,,s-o rupă" brusc 
cu „Comitetul Executiv". Comitetul Executiv încearcă să fo
losească pentru mită cei 8 OOO de dolari pe care i-a trimis ; îm
potriva unor asemenea oameni germanii nu pot lua atitudine ! 
Dar pe drăguţul de L[iebknecht], care acum nu mai vrea, brusc, 
să rupă relaţiile nici cu unii, nici cu ceilalţi, l-am strîns cu 
uşa, drept care n-o să aibă încotro. Dacă nu ne-ar fi dus cu 
vorba, răspunsul nostru la cea de-a doua circulară ar fi fost 
deja gata. Dar acest răspuns nu este chiar atît de urgent şi el 
trebuie să dea lovitura de graţie. Noi am învins datorită spri
jinului tău şi eforturilor tale, fără care n-am fi ajuns încă 
multă vreme atît de departe. Este, totuşi, bine că noi, cei vechi, 
putem să ne mai bizuim unul pe altul. 

Publicat pentru prima oară 
lntr-o formă prescurtată în : 
„Briefe und Ausziige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker. Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi integral în : 
K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXVII, ed. 
rusă, 1935 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

Londra, 21 mai 1887 

Dragă cetăţene Martignetti, 
Mă bucură să vă pot anunţa că eforturile mele în legătură 

cu problema dvs. 542 nu au fost chiar zadarnice. Johannes. 
Wedde, redactor la „Blirger-Zeitung" (socialist), din Hamburg. 
îmi scrie : „Un comerciant de aici (la o firmă ce se ocupă cu 
vînzarea bumbacului), bun prieten al meu, fără prejudecăţi 
politice, ar putea, probabil, să-i ofere un post lui Martignetti. 
deşi pentru început numai unul modest. Ar fi de dorit, însă, 
ca Martignetti să-i trimită în prealabil fotografia sa. Lucrul 
pare caraghios - iar amicul meu consideră şi el tot aşa - dar 
este necesar din considerente practice. Ar fi bine dacă Marti
gnetti însuşi i-ar trimite acestui domn o fotografie şi o scrisoare 
de recomandare. Domnul se numeşte Johannes Paul, firma 
Paul & Steinberg, Alterwall 58".  

Dacă doriţi să încercaţi să găsiţi un post aici veţi proceda 
bine trimiţîndu-i domnului Paul fotografia dvs. Pe de altă 
parte, vă trimit un concept de scrisoare în forma uzitată în 
Germania în cercurile comerciale. Vă atrag atenţia că la Ham
burg va trebui să vă abţineţi de la orice activitate politică 
făţişă, deoarece altfel veţi fi expulzat. Situaţia socialiştilor în 
Germania se înrăutăţeşte � zi ce trece şi se preconizează noi 
legi draconice împotriva lor. Pe de altă parte, poate că aici 
vi se va oferi prilejul de a lucra în domeniul comercial <şi de 
a avea o nouă meserie. 

Starea ochiului meu pare, în fine, să se îmbunătăţească. 
D'ar nu mă pot gîndi încă la o muncă serioasă. Aşa că ma
nuscrisul dvs 85) continuă să rămînă neatins. 

Cele mai bune salutări. 

Al dv„ 
F. Engels 

BS) Traducerea italiană a lucrării lui K. Marx "Muncă sala1iată şi 
capital". - Nota red. 
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Domnului Johannes Paul, la Hambul'lg 
Am aflat ou satisfacţie de la dl. Joh. Wedde că onorata 

dvs. firmă are posibilitatea de a-mi oferi un post, dar că în 
prealabil doriţi o fotografie a mea. Trimiţînd-o, vă fac, totodată, 
cunoscut că, în decursul anilor (il numero degli anni) 86)„.  am 
lucrat la notariatul regal. V-aş rămîne foarte îndatorat dacă 
aţi avea amabilitatea să-mi comunicaţi detalii referitoare la 
activitatea care mă aşteaptă şi la alte condiţii.  In cazul în care 

perspectiva ce s-a deschis se va realiza, voi face cu plăcere 
totul pentru a mă achita de noile îndatoriri conform dorinţe
lor dvs. şi vă mulţumesc sincer pentru solicitudinea dvs. 

Cu profund respect şi ataşament, 
P. M. 

Adresa : 
Domnului Johannes Paul 
Firma domnilor Paul & 
Steinberg, Alterwall 58 
Hamburg Germania 

. 
Publicat pentru prima oară în limba 
originalului în : „La �orrispondenza 
di Marx e Engels con italiani. 
1848-1895". Milano, 1964 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 21 mai 87 
Dragă Laura 
Iţi scriu cîteva rinduri în grabă. Există speranţa să găsim 

un post pentru Martignetti la Hamburg - core;;pondenţa le
gată de această chestiune mi-a ocupat ziua de astăzi 87). Pro
babil că ai citit în „Justice" cît s-a străduit Hyndman să facă 
notorii neplăcerile pe care le-a avut Edward în America 586, 
dar, evident, riposta primită a depăşit aşteptările lui - re-

88) - numărul de ani. - Nota trad. 
87) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 



Scrisori din 1887 595 

tractarea pe care a publicat-o în numărul dln această săptă
mînă este cît se poate de lipsită de demnitate 593• O a treia 
circulară în această chestiune se afllă sub tipar 594• Am avut 
cu Liebknecht o corespondenţă destul de ciudată în legătură 
cu scrisoarea lui, care va fi publicată. La New York am ob
ţinut o victorie deplină şi acesta este lucrul principal ; cu ul
tima noastră circulară sper că problema se va încheia. 

Succesul lui Paul, deşi creează o impresie defavorabilă, 
este totuşi pe deplin satisfăcător 580. Se pare, însă, că la scru
tinul de balotaj s-a ajuns din motive un pic prea pariziene. 
1n orice caz, pentru viitor el va avea o poziţie mai bună. 

Recunosc că pentru mine succesul lui Brousse şi compa
nia 595 este de neînţeles. Ce sens are să strige după un nou 
"journal quotidien" 88) după ce n-aţi ştiut să asiguraţi folosirea 
eficientă a ziarului atît timp cît el se afla în mîinile priete
nilor noştri 577 ! Dar e tot una : dupa victoria alor noştri inclu
derea lui Brousse şi compania în consiliul municipal va fi cel 
mai bun lucru - acolo ei vor trebui să arate cît valorează. 
Cremer, Howell şi compania n-au avut, la Londra, niciodată 
mai puţină credibilitate decît acum, de cînd şi-au ocupat 
locurile în Parlament. 

Il felicit pe Paul că l-a bătut pe unul din alegătorii săi. 
<;a doit avoir produit un effet 89). 

Ochiul meu este mult mai bine de cînd am schimbat ţigă
rile. Asta a fost principala cauză a întregii poveşti. Ai să rîzi, 
dar de îndată ce voi avea timp am să-i explic lui Paul din 
punct de vei;l�re medical că motivul a fost exclusiv faptul că, 
pe plantaţiile de hitun de la Vuelta Abajo, s-a folosit prea 
mult guano. Fireşte că trebuie să-l menajez şi să mă limitez 
la citit şi la corespondenţă. 

Sînt foarte curios cum se va sfîrşi criza de guvern din 
Franţa 596 ; dacă ea nu-l va aduce la putere pe Clemenceau se 
va repeta vechea poveste, dar eu mă îndoiesc că acum Cle
menceau va accepta să intre în guvern. El este ultima resursă 
a republicii burgheze şi ar fi o prostie, dacă ar face asta fără 
ca guvernul să demisioneze. 

Edward şi Tussy vorbesc astăzi la
· un miting în aer liber 

în Victoria Park, Hackner ; vremea e umedă şi bate vîntul, 
pînă la <;1 , pupă amiază a plouat, acum e �eva mai bine. Nu 
ştiu pentru ce oră a fost convocat mitingul, dar sper că spre 

88) - publicaţie cotidiană. - Nota trad. 
89) - Asta trebuie să fi făcut impresie. - Nota trad. 



'596 F. Engels 

.seară. Munca de agitaţie pe care o fac ei în East End 572 pro
.gresează lent, dar sigur. Duminica viitoare are loc confe
rinţa delegaţilor Ligii 597, unde se va decide soarta acesteia. 
Atît în Ligă, cit şi în Federaţie 229 lucrurile merg prost. Hynd
man este din nou dezavuat de oamenii săi, s-a certat cu Cham
pion, iar Burns se străduieşte şi propune peste tot crearea unei 
organizaţii independente a muncitorilor, rămînînd ca Hynd
man, Morris, Aveling şi ceilalţi să se certe între ei. 

Destul pentru astăzi - implacabila Nim mă cheamă la 
masă. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului 
în : F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 
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Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Karl Kautsky 90) 

la Londra 

Mîine termin traducerea prefeţei la "Situaţia etc." în 
limba engleză 591. Dacă vrei şi dacă poţi s-o copiezi pînă marţi 
seara, ţi-o pun la dispoziţie cu plăcere. Cea mai mare parte 
poţi s-o iei - dacă e nevoie - mîine, simbătă dimineaţa. Am 
�-o anunţ pe Nim, în cazul în care vei veni prea devreme. 

[Londra] vineri 27 mai 1887.  

Publicat pentru prima oară î n  : 
„Aus der Fri.ihzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
Praga, 1935 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

90) manuscrisul este cam deteriorat. - Nota red. 
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Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 

Mult stimată doamnă W[i.schnewetzky], am citit săptămîn� 
aceasia atît în „Justice" cit şi în „Sozialdemokrat" o notă 
despre editarea în limba engleză a „Situaţiei" 91), dar personal 
n-am primit pînă acum nici un singur exemplar şi nici măcar 

n-am văzut cartea. Sînt nişte afaceri cam ciudate, pe care ar
trebui să le cercetaţi mai îndeaproape. - Chiar acum a venit 

K. Kautsky care spune că a primit un pachet cu 1 8  exemplare. 
din care îmi pune cîteva la dispoziţie, aşa că am cel puţin 

ocazia să văd cum arată cartea. 

Mi s-a comunicat că agentul londonez 92) al d-lui L[ovell] 

reprezintă în mod special bismarckismul în comerţul de carte· 

din Londra. Fireşte că în această privinţă nu se poate face
nimic, dar pentru noi e neplăcut. - Traducerea prefeţei 591 
n-am reuşit s-o termin la timp ca s-o expediez cu vaporul 
acesta - dar o voi face negreşit cu poşta următoare. 

( 
[Londra] 28/5/87 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului in : 
„Briefe und Auszilge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge un Andere". 
Stuttgart, 1906 

Al dv. sincer, 
F. E_ 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 

81) F. Engels. - „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota red. 
82) Trilbner. - Nota red. 
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Engels către Eduard Bernstein 

la Zurich 

Te rog din suflet să nu publici în „S[ozialdempkraţ]", tra
ducerea mizerabilă făcută de Jonas prefeţei mele 579. După 
multă tevatură am primit, în', sfîrşit, manuscrisul ,or1gina
lului englezesc din Americeţ, dar eu făcusem deja traducerea şi 
i-o oferisem Baronului 93). Baronul a fost aici chiar astăzi. 
El îţi va ceda traducera prefeţei şi se va îngriji  ca 
ea să fie copiată cit mai · urgent, căci manuscrisul meu trebuie 
să plece imediat spre Americ�, pentru a scoate din scenă 
jonasiada. Singer a fost aici şi ne-a relatat noua faptă eroică 
.a lui C. A. Schramm faţă de tine - asta mai lipsea ! · Mîine 
are loc conferinţa delegaţilor, şi se va hotărî <:e va fi cu So
cialiste League 597• Eu n-am primit încă nici un exemplar din 
ediţia engleză a .,,Situaţiei" 94), dar lui K. K[autsky] i s-au tri· 
mis 1 8, astfel încit mîine voi intra, in fine, în posesia unuia. 
Frumoasă treabă ! Och�ul meu se vindecă încet. 

[Londra] 28/5/87 

Publicat pentru prima oară în : 
„Arhiv Marksa i Enghelsa", 
vol. I, 1924 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

93) Vezi volumul de faţă, p. 596. - Nota red. 
u) „Situaţia clasei muncitoare din Anglia"'. - Nota red. 
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Engels către Florence Kelley-Wischnew.etzky 

fa New York 

Londra, 31 mai 1887 
Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 
Tocmai v-am expediat prin poştă, recomandat, traducerea 

prefeţei 591. Ea va fi publicată şi în „Sozialdemokrat". 
Astăzi am primit prin poştă 20 de exemplare ale cărţii, 

lucru care m-a bucurat foarte mult şi pentru care vă rog să. 
primiţi mulţumirile mele cele mai calde. Cartea arată mai bine 
decît mă aşteptam, dar nu am avut încă timp să cercetez 
conţinutul. 

1n mare grabă 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului „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 
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Al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 4 iunie 1887 

Dragă Sorge, 
Pentru nici o miscare nu trebuie să munceşti atîta în 

zadar ca pentru una c�re se află încă în stadiul sectarismului. 
Tu ştii acest lucru tot atît de bine ca mine. ln acest stadiu 
intrigile sînt la loc de cinste. Despre asta va fi vorba în scri
soarea de faţă in legătură ou problemele englezeşti. 
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Aşadar, duminica trecută a avut loc conferinţa Ligii So
..cialiste 597. Au învins elementele anarhiste tolerate acolo si 
sprijinite de Morris, care rurăşte de moarte orice parlamenta
rism şi care în genere este foarte confuz, iar în calitatea sa 
de poet este mai presus de orice ştiinţă. Rezoluţia - în sine 
destul de inofensivă, deoarece în momentul de faţă aici nici 
nu poate fi vorba de o activitate parlamentară - a fost adop
tată cu 17 voturi contra 1 1  (vezi „Commonweal" din 4 iunie). 
Dintre aceste voturi unul a fost al unei secţii fictive constituite 
ad-hoc (trei bărbaţi cu soţiile şi - doamna Schack) ! ), iar 
trei au fost ale unor delegaţi londonezi cu mandate din pro
vincie, avînd însă instrucţiuni să voteze împotriva unei rezo
luţii care prevede neparticiparea la parlament. Prin urmare, 
trei voturi furate şi unul nevalabil. 

De fapt hotărîtoare a fost declaraţia lui Morris că inten
ţionează să se retragă în cazul cînd va fi recunoscută, în prin
cipiu, indiferent ce activitate parlamentară. Şi deoarece 
Morris acoperă deficitul săptămînal de 4 lire sterline al „Com
menweal"-ului, toţi s-au înclinat. 

Acum oamenii noştri vor să acţioneze în provincie şi sînt 
pe calea cea bună, iar peste 3-4 luni vor convoca o confe
rinţă extraordinară care va răsturna totul Dar asta va fi greu : 
în fabricarea de secţii pentru obţinerea de voturi anarhiştii le 
sînt mult superiori alor noştri, căci din 7 oameni ei fac 8 sec
ţii cu drept de vot. Dar această comedie are şi unele părţi bune, 
iar în actuala stare de spirit a muncitorilor din Ligă ea nu 
poate Ii evitată. Bax este, fireşte, cu noi, iar dintre munci
tori - Donald, Binning, Mahon şi alţii sînt cei mai buni . Nici 
unul din oamenii noştri nu a fost de acord să fie ales în 
Execulive-Council. Dealtfel, probabil că anarhiştii îi vor ex
clude pur şi simplu pe ai noştri şi ăsta ar fi cel mai bun lucru. 

Important este ca în viitoarea relansare a unei autentice 
mişcări muncitoreşti oamenii noştri să nu fie legaţi de o orga
nizaţie care să emită pretenţia de a oonduce întreaga mişcare, 
asa cum este cazul Comitetului Executiv din New York si 
ai Federaţiei Social-Democrate 229 de aici. Muncitorii din pr�
vincii înfiinţează pretutindeni organizaţii locale (socialiste), 
independente de Londra. Ei nutresc un dispreţ profund faţă 
de tot ce vine de la Londra. 

Iar acum, o nouă intrigă. De abia am reuşit să terminăm 
-cu Comitetul Executiv din New York 594, că măicuţa Schack îmi 
-scrie că nu poate veni la mine, deoarece n-ar vrea să se în-
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tilnească cu Aveling, asupra căruia planează acuzaţii cu mult 
mai grave decît cele americane etc. Cînd i-am cerut să se 
exprime mai clar şi să vină cu dovezi, ea a făcut nişte insi
nuări ::lemne de o intrigantă de ultimă speţă, a refuzat să dea 
detalii sau dovezi şi mi-a propus să mă informez personal în 
Londra despre trecutul lui A[veling], promiţîndu-mi sprijinul 
ei ! I-am răspuns, fireşte, că eu nu sînt dtuşi de puţin obligat 
şi nici n-am chef să caut dovezi pentru afirmaţiile făcute 
de ea ; aceasta este datoria ei şi întrucît ea refuză să o facă, 
eu nu pot decît să-i fiu recunoscător pentru hotărîrea de a 
nu mă mai vizita. 

Te plictisesc cu toate astea numai pentru faptul că Schack 
va scrie, în orice caz, planturoasei ei prietene Wischnewetzky o 
sclisoare lungă şi detaliată şi, probabil, o să fii sîcîit. Poves
tea porneşte de la bigoţii iritaţi de faptul că A[veling], fiu al 
unui foarte cunoscut pastor (congregaţionalist) 95), cu care, 
deal tfel, el a fost în cele mai bune relaţii pînă de curînd, cînd 
acesta a murit, a luat parte la nerespectabila agitaţie ateistă 
a lui Bradlaugh, iar acum Bradlaugh & Co . se delectează col
portînd toate astea, d eoarece Aveling a trecut la socialism. 
Este vorba de două lucruri : în primul rînd, prima lui soţie 
trăieşte, dar s-a despărţit de el şi îl ponegreşte - ea a fugit 
cu un pastor - şi în al doilea rînd, A veling are o groază de 
datorii. Aceste datorii el le-a făcut : 1 .  pentru că a fost atît 
de prost încît din pură amabilitate a girat poliţe mari emise 
de Bradlaugh, în numele editorului său, fără să ştie că Brad
laugh l-a concediat pe acesta şi l-a împins astfel la faliment. 
2. pentru că el a organizat împreună cu Bradlaugh un labo
rator de fiziologie, pe lîngă şcoala din Newman Street, iar 
�mecherul de Bradlaugh, care a fost cîndva atJtorney's clerk 96), 
a aranjat lucrurile de aşa manieră, încît singurul răspunzător 
din punct de vedere juridic este A[veling] .  Dar cînd treburile 
au început să meargă prost şi cînd a intervenit ruptura dintre 
A[veling] şi B r[adlaugh], pentru acesta din urmă a fost uşor 
să pună în spinarea lui A[veling] tot pasivul, iar apoi să-şi în
suşească fără jenă tot activul. Acum Aveling se speteşte plă
tind datoriile. In chestiuni financiare el poate fi dus de nas 
ca un copil de trei ani şi este suficient să se apeleze la cinstea 
lui ca să facă mai mult decît i s-a cerut. Şi, cum se întîmplă 
intotdeauna, oamenii care în chestiuni financiare sînt generoşi 

95) Thomas Aveling. - Nota red. 06) - secretar de avocat. - Nota trad. 
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pînă la ridicol, sînt acuzaţi de escrocherie. Schack ar fi putut 

afla toate astea de la mine, dacă pur şi simplu m-ar fi între
bat. Dar nu de asta îi ardea ei. Era vorba de cu totul altceva. 

Schack - de altfel o persoană sociabilă şi plăcută - ţine 
morţiş să joace un rol important. După şicanele făcute de 
poliţie în legătură cu acţiunile ei împotriva poliţiei de mora

vuri, şicane care au determinat-o să intre în partidul nostru, 
ea s-a ocupat în Germania de agitaţia în rindul femeilor, care 

în alte împrejurări ar fi putut avea un sens, dar în condiţiile 
legii împotriva socialiştilor 22 s-a soldat, după cum îmi spune 
Singer, cu trei procese intentate parrtidului pentru înfiinţare 
de asociaţii secrete, căci femeile, certîndu--se între ele, au trăn
cănit despre activitatea bărbaţilor lor în organizaţiile de partid 
şi aproape că i-au denunţat. Din fericire, poliţia i-a interzis 
să se mai ocupe de asta. Acum, venind aici, întreţine relaţii 
tot mai sbinse cu pioasele doamne burgheze participante la 
agiQ.ţia împotriva legii cu privire la bolile contagioase {împo
triva tentativelor de a se înfiinţa bordeluri care să fie admise 
şi supravegheate de stat şi de a se da libertate traficului de 
carne vie, chestiune care, în sine, are un oarecare sens) şi de 
la aceste doamne ea preia toate bîrfele despre A veling şi aşa 
mai departe, iar, pe de altă parte, îi frecventează pe anarhiştii 
din Ligue 279, care se · delectează cu aceste bîrfe şi le ampli
fică, iar ea se apropie tot mai mult de anarhism. Acum, cînd 
în Ligue a survenit criza, ea a înţeles că trebuie să pună capăt 
vizitelor foarte frecvente pe care mi le făcea şi a încercat să 
găsească un pretext, adecvat sau neadecvat, pentru ca ruptura 
să pornească de la ea şi nu de la ceilalţi. Pentru aceasta s-a 
agăţat de Aveling şi, de aici, toate cancanurile, care n-au făcut 
decît să mă oblige să scriu din nou despre aceste mîrşăvii, 
lucru nu tocmai bun pentru ochii mei .  

Şi  cu asta, gata pentru azi, rămîi sănătos. Iţi trimit cu 
aceeaşi poştă un pachet conţinînd 1 „To-Day", 2 „Common
weal", 1 „Gleichheit", 5 circulare ale lui Aveling 594 în limbile 
engleză şi germană. 
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Doamnei Wischnewetzky i-am expediat acum recQtnandat 
prefaţa în limba germană 591 (cu vaporul care a ' plecat 
miercuri 97)). 

Publicat pentru prima oară 
mtr-o formă prescurtată în : 
„Briefe und Auszi.ige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx . 
u.A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 
in tegra.l in : 
K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

342 

Ai tău, 
F. Engels 

I 
Originalul în limba gerl'ţlană 

Tradus din limba germană 

l 1 

I ' 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 7 iunie 1887 

Dragă Laura, 
Arm o mulţime de cancanuri să-ţi povestesc - atîla timp 

cit mişcarea se află încă în stadiul sectelor, toate se învîrtesc 
în jurul cancanurilor, şi tocmai aceasta este situaţia în Anglia. 

Duminica trecută a avut loc conferinţa delegaţilor Ligii 597. 
Morris si anarhistii au strecurat cu 17 voturi contra 1 1 o rezo
luţie prin care Liga trebuie să practice o politică antiparlaJ 
mentară. Din cei 17, unul reprezenta o secţie anarhistă fictivă, 
iar trei au votat contrar instrucţiunilor pe care le primiseră. 
Cauza reală o constituie banii lui Morris, necesari pentru a 
continua acoperirea deficitului săptămînal de 4 line al lui 
„Commonweal" ; dacă rezoluţia n-ar fi fost adoptată, Morris 
ar fi părăsit Liga. 

Prietenii noştri se străduiesc acum să-şi organizeze mai 
bine secţiile din provincie şi să convoace o conferinţă extra-

D7) 1 iunie. - Nota red. 
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ordinară care să anuleze acest vot. Eu cred că nu va iesi nimic 
din asta, şi Tussy la fel, dar încercarea nu poate fi 

'
evitată, 

avînd în vedere starea de spirit a muncitorilor din Ligă. 
Una dintre figurile proeminente (la scară mică) ale sec

ţiei fictive anarhiste a fost măicuţa Schack (de altfel, are exaci 
vîrsta ta !) care în ultimul timp i-a protejat pe anarhişti, 
acesta părîndu-i mijlocul cel mai sigur pour jouer un role 
quelconque ici 98). Deoarece prin asta s-a pus singură într-o 
situaţie în care trebuia, fie să înceteze de a mai frecventa casa 
mea, fie să se aştepte la o explicaţie neplăcută, a luat iniţiativa 
rupturii. In ziua de 29 a avut loc conferinţa. Pe 30 mi-a scris 
o scrisoare, afirmînd că nu mă mai poate vizita, deoarece n-ar 
vrea să se întîlnească cu Aveling, pentru că acesta a comis 
acte nedemne şi, pe deasupra, denigrează - ştii pe cine ? -

pe Tussy ! I-am cerut detalii şi dovezi şi am declarat că, dacă 
nu le primesc, voi arăta scrisoarea ei lui Edward. Răspunsul : 
ea nu poate oferi detalii, dar îmi propune să culeg informaţii 
despre caracterul şi trecutul lui, acţiune la care ea mă poate 
sprijini. Fireşte că am respins şi această propunere şi i-am 
cerut din nou să dea amănunte şi să aducă dovezi, altfel va 
avea d e  suportat consecinţele. Ea refuză din nou, ameninţîn
du-mă că "reputaţia casei mele" va avea de suferit dacă îmi 
asum răspunderea pentru Edward etc. Nimic în afară de bîrfe, 
insinuări, mîrşăvii. Acuzaţia adusă lui Edward că ar denigra-o 
pe Tussy se rezumă la faptul că el ar spune că ea e neobişnuit 
de geloasă ! - Ei bine, i-am răspuns că, întrucît reputaţia ca
sei mele impune ca oamenii care mă vizitează să aibă curajul 
de a răspunde pentru cuvintele rostite unul despre altul, nu 
pot să-i fiu decît extrem de recunoscător pentru decizia ei 
de a nu mă mai vizita. Desigur, le-am citit toate acestea lui 
Tussy şi Edward, care intenţionează să meargă mîine la ea şi 
să încerce s-o determine să dea o explicaţie în prezenţa so
ţilor Kautksy. Eu unul nu cred că va ieşi mare lucru din asta, 
dar ei trebuie să încerce. 

Sînt bucuros că, din fericire, ne-am descotorosit de această 
femeie, care se simte ca la ea acasă oriunde printre maniacii 
religioşi, printre anarhişti etc. şi care este pur şi simplu o 
mahalagioaică. La început cancanurile despre Edward i-au fost 
furnizate de prietenii ei religioşi, apoi a avut o confirmare 

ee) - de a juca un rol oarecare aici. - Nota trad. 
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şi de la măicuţa Besant, care are toate temeiurile să-şi ţină 
gura, dar mizează pe generozitatea melodramatică a lui 
Edward. Şi numai pentru că el s-a încăpă'Qînat să joace rolul 
de erou virtuos de melodramă, care este calomniat şi din 
dreapta şi din stînga şi care, într-o oarecare măsură, se mîn
dreşte cu asta (deoarece aşa e rolul, iar justiţia imanentă va 
face ca în cele din urmă să triumfe adevărul, iar virtuţile lui 
să apară în toată splendoarea), a putut să se răspîndească 
această calomnie. Dar noi o să-l zgîlţîim puţin şi cred că şi 
experienţa l-a învăţat ceva, astfel încît, deindată ce vom avea 
ceva concret, vom pune rapid capăt întregii afaceri. 

Ieri a plecat de aici Sam Moore, iar azi am rprimit o carte 
po�tală care ne anunţă că diseară vine Schorlemmer. Pumps 
şi copiii sînt aici, băiatul este într-adevăr minunat, dotat cu 
mai multă ironie decit părinţii lui la un loc. 

In sfîrşit, pot să stau şi eu la fereastra deschisă ! Asta 
e deja ceva. 

Sam Moore vrea să ştie dacă Paul a primit „Hist[oryj of 
lnventions a lui Beckmann, pe care i-a trimis-o. 

Cu drag al tău, 
F. E. 

Nim îţi trimite salutări călduroase. De la sfîrşitul iern ii 
suferă de asbn. 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue . 
.. Correspondance", t. II, 
Paris, 1 956 

343 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londr.a, 11 iunie 1 887 
Dragă Laura, 
Măicuţa Schack şi-a primit pedeapsa cuvenită. Ieri, Tussy 

şi Edward s-au dus la soţii Kautsky, unde locuieşte ea. Au 
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găsit-o acasă. Ea a refuzat să-l vadă pe Edward. Tussy şi 
doanma Kautsky s-au dus în camera ei. Intrebată fiind de 
faptele pe care i le reproşează lui Edward şi de dovezile pe 
care le poate aduce, ea a refuzat să răspundă. După un schimb 
de cuvinte grave, Tussy i-a spus că un asemenea refuz este o 
infamie. Ea : Nu permit nimănui să-mi vorbească astfel. 
- Tussy : Atunci permiteţi-mi să vă mai spun o dată, în 
prezenţa Louisei Kautsky, că este o infamie să arunci asupra 
unui om asemPn�a învinuiri şi să nu răspunzi pentru propriile 
cuvinte. Atunci ea a ieşit, iar Tussy a rămas ! 

Ea a încercat chiar să-l determine pe bătrînul Lessner 
să confirme aceste calomnii, dar n-a avut succes. Ea spune că 
Percy nu se poartă bine cu Pumps ! Toate astea dintr-un foc, 
dar e bine în două privinţe : o să fie o învăţătură pentru Ed
ward, care va înţelege la ce duce atitudinea lui de desconside
rare faţă de toate aceste murdării şi" îl va determina să dezvă
luie diferitele împrejurări în legătură cu care ar fi trebuit să 
vorbească în apărarea sa ; în al doilea rînd, i-a ajutat pe soţii 
Kautsky să iasă din situaţia penibHă de a locui în aceeaşi 
casă cu Scheu. Ei se vor muta. 

Nu-mi amintesc dacă ţi-am scris că măicuţa Besant a 
fost a doua zi la ea la ceai şi Schack a afirmat, în prezenţa ei, 
că toţi deputaţii noştri - Bebel, Liebknecht, Singer şi toţi 
ceilalţi - sînt corupţi. Kautsky a sărit în sus şi mai s-o poc
nească, atît era de furios. Dacă ea n-ar fi locuit la soţii 
Kautsky, ne-am fi descotorosit demult de ea. 

Schm�l[emmer] mai este încă aici şi are foarte multe de 
făcut în calitate de vicepreşedinte al secţiei de chimie a Con
gresului Asociaţiei Britanice 598, care va avea loc la Manchester 
în august. El, Nim şi Pumps au discutat îndelung azi-dimi
neaţă proiectul unei călătorii la Paris în septembrie. Deocam
dată, astea sînt cheateaux en Espagne 99). El vă trimite amîn
durora cele mai calde salutări . 

Publicat pentru prima oară 
în limba origin<1lului în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

") ·- · castele în Spania. - Nota trad. 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 



Scrisori din 1887 607 

344 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

[Londra] 15 iunie 87 

Dragă Kautsky, 
Cînd i-ai scris lui Liebknecht despre Schack ? Tocmai 

am primit de la doamna Liebknecht o scrisoare care îmi lasă 
impresia că cel puţin ea nu ştie nimic de toată povestea. 
Aş vrea să elucidez acest mister. 

Publicat pentru prima oară in : 
„Aus der tFriihzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
Praga, 1 935 · 

345 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 
Londra, 18 iunie 87 

Dragă Sorge, 
Scrisoarea aceasta o trimit deja la Rochester sau, mai 

bine, la Hoboken, pentru a executa întocmai instrucţiunile tale. 
Am primit cartea poştală. Ai dreptate. Toată întîrzierea 

a pornit de la Wilhelm 100), căruia eu a trebuit mai întîi să-i 

pun pistolul la piept. Circularele (6 în engleză, 6 în germană) 

le vei fi primit, probabil, .cu pachetul din 4 iunie. 
Iată finalul istoriei cu Schack : după ce i....am mulţumit cu 

amabilitate pentru intenţia ei de a nu mă mai vizita, Tussy 
şi Aveling s-au dus la ea vineri, 10 iunie. Ea a primit-o nu
mai pe Tussy, care i-a cerut să-i spună ce acuzaţii îi aduce ea 
lui Aveling şi cu ce dovezi le poate susţine. - Ea � refuzat 

100) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
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din nou să răspundă. - Tussy îi declară - în prezenţa doam
nei Kautsky - că asta e o mîrşăvie. - Schack : Nu permit 
nimănui să-mi vorbească aşa - Tussy : Atunci permiteţi-mi 
să vă repet, în prezenţa Louisei Kautsky, că este o mîrşăvie 
"ă formulezi acuzaţii împotriva unei terţe persoane şi să n-ai 
curajul să răspunzi pentru ele. Atunci Schack a părăsit dor
mitorul ei, unde s-au petrecut toate acestea, iar Tussy n-a 
mai văzut-o. Cîteva zile mai tîrziu, ea a plecat în Germania. 
Este una din cele mai ordinare intrigante pe care am cunos
cut-o vreodată, o reprezentantă tipică a iunkerismului prusian. 

Deocamdată îţi trimit „Commonweal" unde este polemica 
dintre Bax şi Bradlaugh 599. Va fi foarte greu pentru Bax să-i 
ţină piept în public vicleanului de Bradlaugh. El este foarte 
talentat, studiază foarte mult, dar e încă strîns legat de filo
zofia germană pe care, cu timpul, o va depăşi, dar deocam
dată mai are mult pînă să o asimileze. 

In legătură cu cele afirmate în scrisoarea precedentă că 
prima soţie a lui Aveling l-a părăsit pe acesta pentru un pas
tor 101) se impune o rectificare : ei s-au despărţit de comun 
acord, astfel încît şi pe acest pastor, care a jucat un rol oare
care, îl las deocamdată în plata domnului. 

„Socialiste" apare din nou. Deville a primit o moştenire 
de la bătrînul său şi a pus la dispoziţie 12 OOO de franci . Am 
"ă-i "f'riu lui Lafargue să-ţi trimită şi ţie ziarul, dar daC'ă asta 
se va face sau nu, am să aflu, probabil, de abia de la tine ; eu 
le cunosc obiceiurile. 

Aseară, în Camera Comunelor, în două minute au strecu
rat, paragraf cu paragraf, o lege draconică pentru Irlanda 574. 
Un pandant al legii împotriva socialiştilor 22. Adevărat abuz 
poliţienesc. Ceea ce în Anglia reprezintă drepturi fundamen
tale, în Irlanda este interzis şi se consideră a fi o crimă. Este 
piatra funerară a actualilor tory, pe care nu-i credeam atît 
de proşti, şi a liberalilor unionişti 340, pe care nu-i credeam 
atît de ticăloşi. In plus, legea nu va fi în vigoare pe timp 
limitat, ci în permanenţă. Parlamentul britanic a fost coborît 
la nivelul Reichstagului german. De altfel, asta n-o să ţină 
mult. 

Acum se apropie momentul pentru publicarea scrL<;orii 
lui Marx către tine despre H. George 14. Probabil că după 
alegerile din noiembrie de la New York 600, dacă George se 
va umfla din nou în pene. Trebuia să i se dea posibilitatea, 

JOI) Vezi volumul de faţă, p. 600-603. - Nota red. 
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fie să se afirme, fie să se compromită - şi se pare că preferă 
ultima variantă. 

îţi mcti trimit un pachet. Ultimul număr din „Common
weal" nu l-am primit, am să ţi-l trimit data viitoare. 

Sper că odihna de la Rochester te va pune curînd pe 
picioare. Trîndăveala la care mă mai siieşte încă ochiul meu 
îmi prinde foarte bine pe vremea asta frumoasă. Să sperăm 
că vremea se va menţine aşa. 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată lin : 
„Briefe und Auszuge aus Briefen 
von John. Phil. Becker, Jos. Dietzgep, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 ; integral în : 
K. Marx �i F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1935, ed. rusă 

346 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul ln limba german{. 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevento 

Londra, 20 iunie 87 

Dragă prietene Martignetti, 
Tăcerea domnului Paul se explică prin faptul că în mo

mentul de faţă, aşa cum am aflat de la Wedde, este plecat 
într-o călătorie 102), aşa că ar fi inutil să întreb tocmai acum 
dacă a primit fotografia ::!-tale. Voi avea, însă, curînd ocazia 
să aflu aceasta şi sper că între timp vei primi şi d-ta veşti 
de la Paul însuşi. 

Calde salutări. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
„La corrispondenza di Marx 
e Engels con italiani. 
1848-1893". Milano, 1964 

Al d-tale, 
F. Engels 

OriginalUl in limba germană 
Tradus din limba germană 

10�) Vezi volumul de faţă, p. 593-594. - Nota red. 
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347 

Engels către John Lincoln Mahon 

la Londra 

Londra, 22 iunie 1887 

Dragă Mahon, 
Iţi trimit programul cu unele sugestii 601• Ca declaraţie 

spontană de principii a clasei muncitoare îl găsesc foarte bun 
- mai necesită doar pe ici pe colo mai multă precizie în 
modul de exprimare şi unele completări. 

Din păcate, n-am putut să-l trimit mai repede, deoarece 
mă dor ochii şi nu pot să scriu şi să citesc - mîine voi scrie 
mai detaliat. 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

348 

Cu stimă, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către John Lincoln Mahon Go2 

la Londra 

Londra, 23 iunie 1887 

Dragă Mahon, 
Ieri ţi-am trimis programul cu unele observaţii, care poate 

pe viitor se vor dovedi utile. 
Ceea ce afirmi despre conducătorii trade-unionurilor de 

aici este pe deplin adevărat. A trebuit să il.uptăm cu ei încă 
de la întemeierea Internaţionalei. Din rîndurile lor au ieşit 
oameni ca Macdonald, Burt, Cremer şi Howell, iar succesul 
lor în activitatea parlamentară îi îndeamnă pe liderii mai 
mărunţi să-i imite. Dacă vei reuşi să-i convingi rpe trade-unio
niştii din nord să-şi considere asociaţiile ca un mijloc preţios 
de organizare pentru a obţine rezultate minore şi să nu mai 
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considere că ţelul final este „un salariu echitabil pentru o 
muncă echitabilă", se va pune capăt dominaţiei liderilor. 

După părerea mea, planul d-tale este, într-o oarecare mă
sură, prematur ; mai întîi ar trebui să se pună i;erios în miş
care provincia, iar deocamdată nu se poate spune aşa ceva. 
Iar atîta timp cit în provincie nu există o forţă puternică, 
care să exercite presiuni asupra Londrei, nu se va putea pune 
capăt intrigilor ; acest hr2ru îl va putea face numai o mişcare 
reală a maselor londoneze. După părerea mea, ceea ce în 
Anglia este denumit din politeţe mişcarea socialistă engleză, a 
manifestat deja prea multă nerăbdare ; este mai mult decît 
inutil să se experimenteze noi forme de organizare, atîta timp 
cît nu apare ceva, care să poată fi într-adevăr organizat. Iar 
masele odată puse în mişcare, se organizează singure. 

In ceea ce priveşte Liga, dacă ea va respecta rezoluţia 
ultimei conferinţe 597, nu înţeleg cum mai poate rămine mem
bru al ei un om care intenţionează să utilizeze ca mijloc de 
propagandă şi de acţiune mecanismul politic existent. 

Intre timp trebuie, fireşte, să se continue propaganda, 
iar eu sînt dispus să contribui. Dar mijloacele necesare trebuie 
să le colecteze şi să le repartizeze un comitet englezesc, iar 
atîta timp cît ele provin din Londra - un comitet londonez. 
Am să vorbesc despre aceasta cu soţii Aveling şi le voi re
mite contribuţia mea. 

Nu ştiu nici o carte în care pot să existe date despre 
mişcarea luddiţilor ; va fi greu de găsit material veridic în 
lucrările istorice şi broşurile din acea vreme. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXII, ed. rusă, 1935 

349 

Al d-tale devotat, 

F. Engels 
Originalul în limba engleză 

Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Mount Desert 

Londra, 30 iunie 87 

Dragă Sorge, 
Scrisorile şi celelalte le-am primit pînă la 16  iunie. Le-am 

scris soţiilor Wischnewetzky să formuleze nota în felul ur-
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mător : „Să fie respinse calomniile stupide proferate la adresa 
lui Aveling ca urmare a călătoriei sale în scopuri de propa
gandă în America" 603

. Dacă ei nu acceptă nici asta, trebuie 
să apeleze la tine, şi în ultimă instanţă, poţi să-i autorizezi 
să şteargă întreaga notă. Eu nu pot, în nici un caz, să-l citez pe 
Aveling şi să nu spun aici o vorbă despre toate astea. 

In legătură cu „Time", Aveling a scris cartea poştală ală
turată. Exemplarele revistei au fost expediate, probabil, la 
Rochester. 

Povestea cu anunţul despre apariţia „Capitalului" la 
Scribner arată ca o piracy 103) premeditată 604. Mulţumesc pen
tru comunicare, am să i-o trimit lui Sonnenschein. Din cîte 
ştiu eu, Scribner nu este agentul lui Sonnenschein la New 
York. 

Faptul că domnii din Comitetul Executiv au contat că 
vor cumpăra tăcerea iui Lieb[knecht] cu banii destinaţi cam
paniei electorale era de prevăzut .şi nu lipsit de temei . Din 
fericire, pe L[iebknecht] îl aveam în mîinile mele cu prima 
lui scrisoare lăudăroasă şi cînd a vrut să dea înapoi, am uzat 
de ea în modul cel mai categoric. 

Hyndman a colportat şi aici tot timpul pe seama lui A[ve
ling] 586 şi ·l-a servit mult faptul că Aveling se jena să vor
bească despre aceste lucruri. Dacă vom reuşi să-l prindem 
pe acest individ, o să-i amintim asta : de altfel el este deja 
destul de compromis. Este atît de invidios, încît nu poate su
porta nici un concurent şi este într-un război declarat sau 
latent cu toată lumea. Iar Aveling a devenit, în fine, combativ 
şi Tussy o să &"ibă grijă să-i întreţină această formă. 

Nu uita de povestea cu Schack 104). Această persoană vrea 
din nou să vină aici .şi să joace un rol cu orice preţ. De aceea, 
e mai bine să ştim ce pune la cale. Povestea dintre ea şi 
\Visch[newetzky] a provocat mare tărăboi la soţii Kautsky 
şi Aveling ; şi se pare că a dete1·minat înclinaţia ei spre anar
hişti - dovadă că la noi nu mai are ce face. Liebk[necht] 

1os) - piraterie. - Nota trad. 16 1) Vezi volumul de faţă, p. 594. - Nota trad. 
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scrie că ea a comunicat la Dresden vestea zguduitoare că Ave
ling are o soţie de care n-a divorţat şi că trăieşte cu Tussy 
fără să fie căsătorit cu ea ! Aici povestea asta e un secret 
atît de mare, încît A[veling]ii îl comunică în scris oricărui 
englez care vrea să facă cunoştinţă cu ei şi care mai are oare
care îndoieli, pentru ca acesta să nu poată spune că n-a şttiut 
şi că a fost indus în eroare . Intr-o zi, într-un acces de senti
mentalism i-a spus bătrînei Lenchen ceva în genul că Ave
lingii, din cit se vede, se iubesc foarte mult şi că ar fi bine 
dacă asta ar dura etc. „Ei, ce să-i faci - i-a trîntit-o Len
chen - dacă nu va dura se vor despărţi şi gata". Intriganta 
a amuţit - nu se aşteptase la un răspuns atît de realist din 
partea lui Lenchen. 

I-am scris lui Lafargue că ţi-am trimis „Socialiste" la 
Rochester, dar n-am primit răspuns. 

Să sperăm că această vreme de vară te va pune din nou 
pe picioare. Mie îmi face foarte bine. De o lună este secetă, 
am deschis larg toate ferestrele şi trăiesc, ca să spun aşa, în 
aer liber. Asta îmi face tot atît de bine ca o vilegiatură şi 
sper că ochii mei se vor restabili. 

Părintele Mc-Glynn m-a plictisit de moarte, iar George 
s-a dovedit a fi adevăratul întemeietor al sectei 10�).  Desigur, 
eu nici nu mă aşteptam la altceva, dar deoarece mişcarea e 
de dată recentă, necastă etapă de trecere era greu de evitat. 
Asemenea oameni trebuie să arate pînă la capăt de ce anume 
sînt capabili, căci masele învaţă din propriile greşeli. 

Îţi doresC' însănătoşire grabnică şi vreme bună la Mount 
Desert ! 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în : „Briefe 
und Auszi.ige aU'> Briefen von 
Joii. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 ; integral în : 
K. Marx 5i F. Engels, 
Opere, voi. XXVII, ed. rusă, 1 935 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba eermană. 

iar) Vezi volumul de faţă, p. 608-609. - Nota red. 
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350 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Londra, 15 iulie 1887 

Dragă Laura, 
Iţi mulţumesc mult pentru scrisorile tale. Schor[lemmer] 

mai este încă aici ; o gastrită cronică, plus căldura insuporta
bilă şi faptul că nu arde de nerăbdare să-şi revadă scumpa lui 
patrie îl reţin aici. In afară de el, a sosit de la Ziirich şi Fritz 
Beust, pe care l-ai văzut aici cu opt ani în urmă. De aceea, 
trebuie să mă rezum la problemele cele mai urgente. 

Am fost nevoit să dau unui tînăr, dr. Conrad Schmidt, 
din Kooigsberg, care se ocupă de problema socială, o scri
soare de recomandare (către Paul). Este, probabil, cel mai 
novice tînăr pe care l-am văzut vreodată, a fost aici vreo 
3 luni şi face impresia unui băiat de treabă, ceea ce în zilele 
noastre înseamnă că nu mănîncă cuie de cizmărie şi nu bea cer
neală. Dacă Paul îl duce pe strada Richelieu, la Biblioteca 
Naţională, n-o să:-i dea multă bătaie de cap. Este un mare 
admirator al lui Zala, la care a descoperit „concepţia mate
rialistă" asupra istoriei. 

Criza boulangismului 605 ar fi trebuit să-i determine pe 
oamenii noştri să ceară cu insistenţă îna1,marea poporului ca 
unică garanţie împotriva veleităţilor imperiale ale generalilor 
populari. Acesta este singurul argument împotriva clamaţiilor 
presei regaliste, care pretinde că Boulanger ar fi un pericol 
pentru . . .  republică, subînţelegînd prin aceasta viitoarea mo
narhie. 

Sîmbăta viitoare, pe 23 iulie, plecăm, ca şi anul trecut, 
la Eastbourne, 4 Cavendisch Place 6°6 . Dacă pleci pe insula 
Jersey, anunţă-ne. Nu m-ar mira dacă Tussy şi Edward ar 
merge şi ei acolo. 

Calde salutări de la Nim şi Jollymeier. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 
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Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 

[Londra] 20 iulie 1 887 
Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 
Cu poşta de astăzi v-am restituit cele două recenzii pe 

care mi le-aţi trimis 607 şi vă mulţumesc călduros. M-am amu
zat mult. - Critica se află aproape pretutindeni la acelaşi 
nivel, de la Stockholm şi Londra pînă la New York şi San 
Francisco, iar de cînd a început ascensiunea rapidă a unei 
prăpădite de burghezii în Rusia, mă tem că şi acolo vor 
coborî curînd la nivelul general. 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului 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, 1906 

352 

Al. dv. sincer, 
F. Engels 

Originalul în limba englc7ă 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Ventnor 

Londra, 22 iulie 8 7  
Dragă Kautsky, 
Plecăm mîine. Adresa noastră este Cavendish Place, 4, 

Eastbourne 606. Trimit alăturat un pachet de ziare. Multe sa
lutări la toţi. Să sperăm că la voi nu este tot atît de cald. 

Aici e un adevărat cuptor. 

Publicat pentru prima oara m : 
„Aus der Friihzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
Praga, 1935 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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353 

Engels către John Lincoln Mahon 

la Londra 

Dragă domnule Mahon, 

4, Cavendish Place, 
Eastbourne, 26 iulie, 1887 

Cartea d-tale poştală cu adresa mi-a fost expediată aici 
şi din această cauză s-a produs întîrzierea. 

Scrisoarea d-tale nu poate fi interpretată decît într-un 
fel, şi anume că vreţi să-l îndepărtaţi pe Aveling din miş
care 608. Dacă refuzaţi să mai colaboraţi cu A veling din mo
tive de ordin social, trebuie să precizaţi aceste motive, fie 
pentru a-i oferi lui Aveling posibilitatea de a se justifica, fie 
pentru a elibera mişcarea de un colaborator periculos şi ne
sigur. Dacă lucrurile nu stau aşa, consider că trebuie să sa
crificaţi sentimentele personalE> în interesul mişcării. 

Din v.arietatea de grupări socialiste care există în Anglia, 
pînă acum nu pot simpatiza deplin decît cu cea care repre
zintă în momentul de faţă „opoziţra" în Ligă. Dar dacă se 
admite ca această grupare să se destrame din cauza unor ca
pricii şi a unor dispute personale sau din cauza unor suspi
ciuni şi insinuări, care sînt ferite cu străşnicie de lumina zilei, 
ea se va scinda inevitabil într-o puzderie de grupuri unite 
prin interese personale, dar total incapabile să joace un rol 
conducător într-o mişcare cu adevărat naţională. Iar eu nu 
văd nici un motiv să simpatizez cu vreunul dintre aceste gru
puri mai mult decît cu celelalte, cu Social Democratic Fede
ration 229 sau cu oricare altă organizaţie. 

Eu nu am dreptul să te întreb de ce refuzi să colaborezi 
cu Aveling. Dar, deoarece d-ta ai lucrat cu el un număr de 
ani, el are acest drept şi, de aceea, consider că este de datoria 
mea să-l pun la curent cu scrisoarea d-tale. 

' 
Publicat p�l)tru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, . 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

Al d-tale sincer, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
.Tradus din limba germană 
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354 

Engels către Karl Kautsky 

la Ventnor 

617 

Eastbourne, I aug. 87 

Dragă Kautsky, 
Îţi restitui pe Mandl cu semnătura pe verso 609. Mă bucur 

că vă place la Ventnor. Aici este foarte bine, dacă facem 
abstracţie de faptul că azi este Bank Holiday 106) şi, pe dea
supra, Bax şi-a instalat aici pentru o săptămînă cartierul său 
general şi în fiecare dimineaţă cîte o oră, o oră şi jumătate, 
cu conştiinciozitatea unui reporter american, îmi to.t pune 
întrebări. Schorlemmer a, fost aici pînă sîmbătă, iar apoi a 

· plecat în Germania. F. Beust pleacă j oi .  

Din cîte îmi amintesc, nici Mandl, nici L. Frankel, vorbind 
despre legea de aramă a salariului, nu au evidentiat atît ca
racterul ferm al legii, cît pe cel elastic. Iar în pl�s Lassalle, 
deşi formulează uneori destul de corect această lege, în prac
tică o aplică de cele mai multe ori astfel încît el proclamă 
salariul minim drept salariu normal. 

E greu de s.cris aici, cînd alături patru oameni beau bere 
şi pălăvrăgesc. Aşa că - rămîi cu bine. 

Salutări călduroase din partea tuturor 

P.ublicat pentru prima oară în : 
„ Aus der Friihzeit des Marxismus . 

. Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
'Praga, 1 935 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

ioe) zi liberă suplimentară pentru funcţionari. - Nota red. 
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355 

Engels către Karl Kautsky 

la Ventnor 

Un domn, dr. Joseph Maria Baernreither, jurist austriac 
şi membru al Camerei Deputaţilor, actualmente autor al unei 
cărţi despre societăţile engleze de binefacere şi viitor ditto 107) 
autor al unei cărţi despre trade-unionuri 610 s-a prezentat la 
mine. Ai putea să-mi spui cîte ceva despre acest Bărenreuter 
sau Bărenhăuter 108). Multe salutări. 

[Eastbourne] 5/8/87 

Al tău, 
F. E. 

Trimit din nou cîteva numere din „Burger-Zeitung". Cînd 
vă întoarceţi a�asă ? 

Publicat pentru prima oară în : 
„Aus der Friihzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
Praga, 1935 

3 5 6  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Mount Desert 
Eastbourne, 8 aug. 87 

Dragă Sorge, 
Iţi mulţumesc pentru cărţile poştale, scrisorile şi pache

tele trimise pînă la 27 iulie, pe care le-am primit, .. cu excepţia 
cîtorva ziare care se mai află încă la Londra şi pe care le 
aştept de la o zi la alta. Noi sîntem aici de două săptămîni 
şi mai stăm pînă pe la 25 ale lunii 606. Este îngrozitor de cald, 
de pe la 1 iunie n-a căzut nici o picătură de ploaie, o ade-

107) - de asemenea. - Nota trad. 108) Joc de cuvinte. In limba germană Bărnreither - nume de 
familie „Bărenreuter" - vagabond ; „Bărenhăuter" - trindav. 
Nota red. 
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vărată vară americană. Pentru piciorul tău există un singur 
leac - repaus şi răbdare, după aceea - să sperăm că va fi 
totul în ordine, dar la vîrsta noastră asemenea chestii du
rează al naibii de mult. 

Monsieur Grunzig n-are decît să alcătuiască biografia 
mea cum crede el de cuviinţă 611. Ai procedat foarte bine că 
l-ai lăsat să se bazez2 pe propriile lui surse ; cine ştie ce 
prostie ar fi scos din însemnările tale şi apoi ar fi făcut re
feriri la tine. În „Osterreichischer Arbeiter-Kalender" o 
să apară biografia mea scrisă de Kaut.sky 109), pe care am vă
zut-o, am corectat-o şi am completat-o, prin urmare, în ce 
priveşte faptele, ea poate fi utilizată pe viitor, în caz că va fi 
nevoie. Am să ţi-o trimit. Pentru restul conţinutului, eu, de
sigur, nu răspund. 

Corectura la volumul I al „Capitalului", ediţia a III-a, am 
fost nevoit să o fac în pat şi astfel mi-au scăpat unele lu
cruri. Punctuaţia a fost modificată intenţionat, fiind apro
piată de cea franceză şi cea engleză, lucru care se practică 
frecvent acum în Germania. În general, limba germană pe 
care am învăţat-o noi la şcoală în tinereţea noastră nu se 
mai predă şi nu se mai scrie decît în America. 

A veling mi-a spus că ţi-a expediat el personal numerele 
din „Time" 576. Dar dacă a lipit timbre fie şi cu jumătate de 
penny mai puţin decît trebuie, poşta englezească opreşte ti
păriturile trimise peste hotare. Cînd mă întorc o să mai întreb 
o dată de asta. - Aveling şi Tussy îşi petrec vacanţa la Strat
ford-on-A von, locul natal al lui Shakespeare. 

Povestea cu soţii Wisch[newetzky] devine din ce în ce 
mai ridicolă 612. în Germania, un asemenea Comitet Executiv 
ar fi fost înlocuit demult. Aceşti oameni îşi închipuie, pro
babil, că îşi pot permite orice, iar partidul îi va urma în foc 
şi în apă drept recompensă pentru faptul că-i îndeamnă pe 
americani să se supună conducerii unei organizaţii germane 
în care tîmpenia pare să prevaleze tot mai mult. Dacă domnii 
germani din America vor pune o asemenea condiţie pentru 
colaborarea lor, curînd mişcarea va trece peste ei . La voi 
istoria s-a pus, în fine, în mişcare, iar dacă eu nu greşesc 
în ce-i priveşte pe americanii mei, aceştia ne vor uimi pe 
toţi atît prin amploarea mişcării, cît şi prin greşelile enorme 
pe care le vor face şi cu preţul cărora vor ajunge, în cele 
din urmă, pe drumul bun. ln ceea ce priveşte practica, ei se 

109) K. Kautsky. „Friedrich Engels". - Nota red. 
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află înaintea tuturor, dar în ceea ce priveşte teoria, sînt încă 
în leagăn - aşa stau lucrurile şi nici nu se poate altfel. Dar 
America este o ţară fără tradiţii (în afară de cele religioase), 
care a fost de la început o republică democratică, iar poporul 
ei este mai plin de energie decît oricare altul. Mişcarea nu 
va merge în nici un caz pe linia clasică, ci va cunoaşte mo
mente dificile, părînd uneori că este în regres, dar mnest 
lucru are o importanţă mult mai mică decît la noi . H. George 
a fost un rău inevitabil, el va fi uitat aşa cum au fost Pow
derly şi chiar Mc-Glynn, a cărui popularitate efemeră într-o 
ţară atît de bigotă este pe deplin explicabilă. ln toamnă, 
unele lucruri de acolo nu numai că nu se vor clarifica, dar 
se vor încurca şi mai mult, iar aceasta va apropia criza. Ale
gerile anuale din toamnă, sînt o adevărată binefacere, căci 
îndeamnă masele să se unească. 

La Mount Desert este, poate, foarte frumos, dar mei a1c1 

nu e urît, - imense alei de ulmi şi de stejari chiar lingă 
mare, stînca de cretă de la Beachy Head, în imediata apro
piere a oraşului, care arată cît se poate de continental, cu 
arbori de-a lung� străzilor ; dacă aş mai putea. merge din 
nou cîte 4-5 mile (englezeşti) ! 

Pînă pe la 18-20 august am să-ţi scriu de aici la Mount 
Desert, apoi la Rochester, dacă nu primesc alte indicaţii .  

1n numărul pe luna august al revistei „To-Day", pe care 
ţi-l trimit, este ceva despre circularele lui Aveling - şi nu 
fără temei 613. Tînărul şi-a făcut-o cu mîna lui, din cauză că 
nu cunoaşte deloc lumea, oamenii, relaţiile de afaceri, şi, în 
plus, e un visător. Dar eu l-am zgîlţîit, iar Tussi se va în
griji de restul. El este foarte talentat şi poate fi util, în plus 
este foarte cinstit, dar exaltat ca o domnişoară şi n-are astîm
păr dacă nu face vreo prostie. De altfel, îmi mai amintesc de 
vremea cînd eram şi eu aşa. 

La Paris oamenii noştri luptă acum cu mult curaj îm
potriva şoviniştilor şi a rusofililor ; fără ei „La Justice" n-ar 
fi îndrăznit să-l atace pe Katkov 614. Acum acest lucru este 
important, deoarece Bismarck se străduieşte să-i atragă pe 
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francezi într-un război încă înainte ca bătrînul Wilhem să-7i 
fi dat duhul. 

In general, îmi merge mai bine, sper că şi ţie. 

Publicat pentru prima oara m 
,.Briefe und Auszi.ige aus Briefen von 
Joh. Phil Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 

357 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 

Dragă Laura, 

Eac;tbournP, 9 auirnc;t 188i 
4, Cavendish Place 

Ne aflăm aici de peste două săptărmni 606, şi nu ne putem 
plînge de nimic, în afară de căldură. Este o vară cu totul 
neobişnuită, pe care afurisiţii de la „Nature" o denumesc „the 
hibilee Anticyclone". Mi-am luat cu mine ceva uşor de lucru 
pentru cazul în care ar fi vreo zi ploioasă, dar această zi nu 
vine şi lucrarea continuă să răm�nă în sertar. Jollymeier a 
petrecut cu noi aici o săptămînă, iar Fritz Beust - două, 
alaltăieri a trebuit să plece la Zurich să-�i reia cursurile ; 
Pumps şi cu el au cochetat fără reticenţe şi pe faţă unul cu 
celălalt, şi nimeni nu era mai mîndru de asta decît Percy. 
Oh, les maris ! 110). 

Nu ştiu cine a tradus prefaţa mea pentru „Socialiste" 615, 
dar a făcut-o foarte bine ; niciodată vreo lucrare de-a mea 
n-a fost atît de bine tradusă în limbai franceză. Una sau două 
fraze mă fac să presupun că traducerea a fost făcută - cel 
puţin parţial - după textul ge1man. 

110) - oh, soţii !. - Nota trad. 
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Atitudinea fermă adoptată de oamenii noştri împotriva 
rusofiliei şi a lui Katkov a avut, evident, o influenţă pozi
tivă. Constat că „La Justice" se schimbă în bine şi că Kro
potkin l-a pus la punct pe Rochefort. Articolul lui Guesde 
din „L'Action" dovedeşte că el cunoaşte problemele ruse mai 
bine decît bănuiam eu 614. 

De altfel, în Franţa, ca şi pretutindeni, politica se află 
sub influenţa caniculei. Tout rate, meme Ies duels 111) .  Cînd 
două dueluri de un asemenea răsunet ca Boulanger-Ferry şi 
Laur-Cassagnac nu au loc, asta înseamnă că va fi linişte pînă 
la schimbarea vremii, iar Parisul doarme realmente 616. 

Sper că acest mare oftalmolog polonez 112) este ultimul 
dintre panaceele lui Paul şi că va da, în sfîrşit, rezultate. Cînd, 
înainte de asta, Paul mi-a vorbit de operaţie, mă gîndeam . că 
aceasta va consta în lărgirea canalului lacrimal, deoarece este 
cea mai frecventă dintre tGate operaţiile uşoare făcute în par
tea exterioară a ochiului. Dar majoritatea oamenilor în vîrstă, 
ai căror ochi lăcrămează, suferă de aceste retrecissement 113), 
şi sînt aproape sigur că eu însumi am o asemenea îngustare 
cel puţin la un ochi. Dar, dacă e cazul, pot rezolva asta la 
Londra, iar înainte de a mă da pe mîna şi în seama instru
mentelor acestui polonez făcător de miracole aştept hotărîrea 
finală a lui Paul. Nimic nu întreţine credinţa în capacităţile 
miraculoase ale diferiţilor medici ca scepticismul general faţă 
de medicina ştiinţifică. 

Bax a locuit o săptămînă întreagă la mine şi m-a inter
vievat zilnic cu exactitatea unui ceasornic şi curiozitatea unui 
ziarist american. Dar asta mi-a oferit ocazia să discut în li
nişte cu el multe lucruri . Iar atunci cînd �i-a epuizat între
bările dinainte pregătite (ca la majoritatea celor de aici aceste 
întrebări sînt menite să suplinească studierea temei) şi şi-a 
consumat ideile originale cu privire la ce va fi le lendemain 
de la revolution 114) etc. el începe să vorbească rezonabil, chiar 
mai rezonabil <lecit te-ai fi putut aştepta, judecind după con
versatia precedentă. Atunci observi că, totuşi, el are vederi 
largi, ceea ce la sectariştii de aici, care se autointitulează so-

1 1 1) - totul e5Uează, chiar şi duelurile. - Nota trad. 
112) Galezowski. - Nota red. 
113) - îngustări . - Nota trad. 114) - a doua zi după revoluţie. - Nota trad. 
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cialişti e un lucru foarte rar. Dar în ce priveşte detaşarea de 
lumea înconjurătoare, naivitatea de schimnic şi sentimentul 
de înstrăinare faţă de cel mai mare oraş al lumii, un savant 
de cabinet englez, îşi depăşeşte cu mult colegul german. 

Articolul lui Paul despre serviciile publice este foarte 
bun 617. El va fi util şi în Germania, unde cei de teapa lui 
Viereck şi compaI].ia mistifică termenul de „etatizare" în ace
laşi mod în care Brousse şi compania mistifică „services 
pub1ics" .  

Duminică seara - după ora zece, a apărut, absolut pe 
neaşteptate, Charley Rocher. A pornit de la Londra pe trici
clu - în cea mai călduroasă zi a anului - a ajuns epuizat 
la Hayward's Heath (aproximativ 40 mile), după care a tre
buit să ia trenul. A doua zi a avut diaree şi o slăbiciune ge
nerală. In ziua următoare, de-abia restabilit, a primit o tele
gramă că soţia lui e bolnavă şi că trebuie să se întoarcă ime
diat. O altă telegramă ne informa că ea a avut un „Miss 
Carry" 115). 

La început, cînd a sosit aici, pe Nim a necăjit-o un uşor 
reumatism articular - dureri în tot co11pul, după cum obiş
nui a să spună sărmana Lizzie 116), dar acum se simte din nou 
bi.r.re şi este foarte veselă, ca şi Pumps şi cei doi copii ai ei. 
Percy trebuie să-şi petread aproape toată săptămîna  la 
Londra. Eu sînt leneş şi nu lupt împotriva lenei - e cel mai 
bun lucru pe care poţi să-l faci în asemenea condiţii. 

Iată că vine toată echipa la masa de prînz, iar copii vor 
să le fac bărcuţe de hîrtie, aşa că nu mai pot scrie şi mă 
grăbesc să închei scrisoarea. 

Salutări dragi de la toţi. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
„F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

m) - avort. - Nota trad. 
rn) Lydia Burns. Nota red. 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba englPză 
Tradus din limba engleză 
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Engels către August Bebel 

la Plauen, lingă Dresden 

4, Cavendish Place 

Eastbourne, 13 aug. 1887 

Dragă Bebel, 
Mîine sau poimîine ieşi din înohisoare 486 şi eu sper să 

devină realitate un plan care datează din momentul cînd ai . 
fost instalat în locuinţa de stat a regelui saxon. Vreau să te 
invit să faci - pe contul meu - o scurtă călătorie la Londra, 
ca să te refaci după neplăcerile martiriului tău. Trebuie 
să-mi faci hatirul de a accepta integral propunerea mea, în 
special aceea de a călători pe contul meu, căci nu mi-aş ierta 
dacă pentru aceasta ar trebui să faci fie şi cel mai mic sacri
ficiu. Cred că pentru sănătatea ta este absolut necesar să 
poţi gusta, în sfîrşit, libertatea, iar aici libertatea există, atît 
cît este ea, în general, posibilă în societatea capitalistă. Tre
cerea din temniţa îngustă de la Zwickau în temniţa largă 
care este Germania ar fi foarte greu de suportat. După cîte 
ştiu eu, sănătatea ta preocupă în cel mai înalt grad partidul, 
aşa că te rog să-mi permiţi să sprijin partidul în modul care 
mi se pare mie cel mai adecvat. 

Mai rămîn aici încă două săptămîni, adică la 27 ale lunii 
voi fi din nou la Londra 606. Presupun că tot cam atît îţi tr�
buie şi ţie pentru a rezolva diverse treburi ; eu nu pot veni 
mai repede la Londra, deoarece oasa este în reparaţii şi deci 
totul e claie peste grămadă. Dacă însă tu poţi veni mai de
vreme si să stai cu noi cîteva zile la mare - cu atît  mai 
bine ; vino, deci, cît mai repede. Vei pleca cu vaporul de noapte 
de la Vlissingen şi vei sosi la Londra la Victoria Station ; 
de la aceeaşi gară pleacă trenurile spre Eastbourne şi în 2 ore 
- 2 ore şi jumătate eşti aici. Kaui-sky, care se întoarce luni 
de la Ventnor la Londra (adresa - 35, Somerset Road, High
gate, N. W. London), te va însoţi cu plăcere prin Londra. 
Liebk[nechtJ a fost şi el aici anul tr�cut şi i-a plăcut foarte 
mult localitatea. 

Aşa că aştept cu nerăbdare răspunsul tău, iar dacă tu 
eşti de ac;ord să vii, dar nu imediat, am să-ţi trimit un mandat 
ca avans, astfel încît să te oblig să-ţi respecţi promisiunea. 



Despre toate celelalte probleme putem vorbi mai bine 
cînd ne vom întîlni ; s-au petrecut multe lucruri pe care ni
meni nu mi le poate relata mai bine ca tine. In general, sînt 
mulţumit de evoluţia evenimentelor în lume în timpul cît 
te-ai aflat în închisoare - pretutindeni sîntem în ofensivă. 

Acum trebuie să închei, deoarece poşta pleacă de aici la 
unu şi un sfert, iar dacă o pierd, scrisoarea pleacă de-abia 
luni dimineaţă spre Londra. Ca să fiu mai sigur trimit scri
soarea pe adresa soţiei tale pe care, ca şi pe fiica ta, te rog 
să le saluţi din partea mea. 

Bătrînul tău, 
F. E.  

Dacă vrei să-l cauţi la Londra pe Kautsky, iată adresa 
lui exactă. 

35, Lady Somerset Road, Highgate, lîngă gara Kentishtown 
Road. Pe scrisoare aceste amănunte nu sînt necesare. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engel'i. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 
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Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

Dragă Kautsky, 

4, Cavendish Place 
Eastbourne, 1 7.8.87 

Te rog să scuzi întîrzierea cu care îţi restitui cele ane
xate s1s, pe care le-am citit ·Şi îţi mulţumesc. Am să-l citesc 
pe ,,More" 111) în corectură, deşi nu văd cu ce aş putea să-ţi 
fiu de folos. 

Noi ne întoarcem săptămîna viitoare, sîmbătă 27 au
gust 6-06 ; sper că atunci casa mea va fi iarăşi locuibilă. 

Dacă întîmplător treci pe la Regent's Park Road, ţi-aş 
fi foarte recunoscător dacă ai duce acolo aproximativ 3-4 

117) K. Kautsky. „Thomas !\lare und seîne Utopie", Stuttgart, 1888. 
- Nota red. 
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plicuri de format mare cu adresa mea de aici scrisă pe ele ; 
am lăsat cîteva acolo, dar se pare că toate au fost folosite. 
Mă refer la plicuri în care mi s-ar putea trimite dintr-o dată 
3-4 scrisori. 

In general, aici nu ne plictisim ; îl aşteptăm pe S. Moore 
astă seară. Noaptea trecută a fost, în sfirşit, o furtună, dar 
acum e din nou frumos. 

Salutări din partea tuturor de aici. Avelingii se delec
tează la Stratford-on-Avon cu Shakespeare în original. 

Publicat pentru prima oară în : 
,,Aus der Fri.ihzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
Praga, 1935 

36Q 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Bruno Schoenlank 

la Nilrnberg 

Eastbourne, 29. aug. 87 

Stimate domnule Schoenlank, 
Scrisoarea dv., pe care Kautsky mi-a trimis-o a1c11 m-a 

pus în oarecare încurcătură. Am citit cu interes extrasele din 
„Neue Zeit" din valoroasa dv. lucrare despre industria oglin
zilor şi, în esenţă, nu aş avea nimic împotrivă ca dv. să-mi 
faceţi onoarea de a mi-o dedica 619• Dar, în primul rînd, de
dicaţiile nu mai sînt la modă, iar .în al doilea rînd, Marx şi 
cu mine am avut întotdeauna un sentiment de j enă în faţa 
unor asemenea semne de stimă, mai mult sau mai puţin în
tîmplătoare. Acest sentiment îl încerc mai ales acum, căci 
am impresia că unii îmi supraestimează meritele. Cine a avut 
fericirea să colaboreze 40 de ani cu un om care îi era supe
rior şi la care se putea raporta în fiecare zi, a avut prilejul 
să înveţe să-şi evalueze meritele la justa valoare. Dar orice 
evidenţiere exagerată a activităţii mele îmi apare ca o dimi
nuare a ceea ce datorăm lui Marx. 
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De asemenea, nu pot fi de acord cu dv. cînd mă numiţi 
fondatorul economiei politice descriptive. Economie politică 
descriptivă găsiţi la Petty, Boisguillebert, Vauban, A. Smith 
şi mulţi alţii. Descrieri - în special ale situaţiei proletarilor -
au făcut încă înaintea mea francezii şi englezii. Eu am avut 
doar norocul să mă găsesc în centrul marii industrii moderne 
şi să fiu primul care să aibă ochi pentru a vedea corelaţiile 
- cel puţin cele mai evidente. 

Prin urmare, personal aş prefera ca dv. să renunţaţi la 
pmiectul amintit şi anwne exclusiv din motivele enunţate 
mai sus. Dacă acestea nu vă conving însă, eu nu vreau să vă 
fac nici un fel de recomandări. 

Publicat pentru prima oară 
în : „der Abend�, Nr. 344, 
25 iulie 1 935 

Cu profund respect şi ataşamei;it 

Al dv. ,  
F. Engels 

3 6 1  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

La Plauen, lîngă Dresden 

Eastbourne, 30 aug. 1837 

:Oragă Bebel, 
Mă bucură nespus că ai acceptat cu atîta bunăvoinţă pro

punerea mea 118) ; te aştept la Londra la începutul lui octom
brie, iar unicul meu regret este că nu poţi veni încă de pe 
acum să respiri o săptămînă în aerul de mare. La mine acasă 
totul e claie peste grămadă, aşa că a trebuit să-mi amin ple
carea cu încă o săptămînă, dar vineri, 2 septembrie, ne în
toarcem 606. 

Toate celelalte le amîn pentru cînd vom sta de vorbă, 
dar, deoarece mergi la Hamburg, îţi mai scriu ceva. Am co
respondat cu Wedde în legătură cu un plan elaborat acolo 
dar, din păcate, nu am putut fi de acord cu ceea ce avea el 

1 18) Vezi volumul de faţă, p. 624-625. - Nota red. 
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în vedere, deoarece, din cele ce mi-a scris W[edde), mi-am dat 
seama că nu are nici cea mai vagă idee despre dreptul de 
aici şi în special despre procedura civilă 620. Aş vrea să te rog 
deci, ca atunci cînd vei fi la Hamburg, să-l pui pe W[edde] 
să-ţi expună încă o dată cu exactitate întregul plan, pentru 
ca noi să-l putem discuta aici temeinic, căci dacă este reali
zabil, voi face cu plăcere tot ce este pasibil atît pentru cauză, 
cît şi pentru Wedde. In cel mai rău caz, dacă nu se poate 
face nimic, pentru mine este foarte important să te conving 
pe tine că planul este irealizabil. 

Prin urmare, în 3-4 săptămîni aştept de la tine veşti 
în legătură cu sosirea, iar pînă atunci transmite complimentele 
m.ele soţiei şi fiicei 119) şi primeşte un salut călduros de la 
al tău, 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx L"?i F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, ed. rusă, 1935 

362 

F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Londra 

Ieri seară m-am întors acasă 606. Din păcate, mîin!i nu vă 
vom putea oferi un prînz, dar ne vom bucura să vă vedem 
la noi pe la 5. 

Al tău, 
F. E. 

[Londra] sîmbătă, [3 septembrie 1887] 

Publicat pentru prima oară in : 
„Aus der Frilhzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
Praga, 1935 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

119) Julie şi Friede Bebel. - Nota red. 
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363 

Engels către Piotr Lavrovici Lavrov 

la Paris 

629 

On • .[([am1eJibCOHa] B'b II6 . .H nOJIY'HfJI'b J13BeCn1e o Cl\tepni: r .  
Jlonanma.L0) Aţi primit vreo confirmare ? Să sperăm că este o 
greşeală 621. Dacă, din nefericire, ştirea este totuşi adevărată, 
v-aş ruga să-mi comunicaţi. Voi trimite imediat un HeKpono
nuo121) Ja "c..n;. "1�2) la u,.12a) 

Cu cea mai sinceră prietenie, al dv. ,  

F. E. 
Londra, 3 sept. 87 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 
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Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 

122, Regent's Park Road NW 
Londra, 15 sept. 87 

Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 

Am primit scrisoarea dv. din 28 august. Mă bucur că 
broşura 124) se vinde atît de bine. Exemplarele pe care le-am 
primit le voi înmîna lui Aveling, care tocmai s-a întors de la 
ţară, pentru ca el să le distribuie la ziarele socialiste şi la 
întrunirile din East-End, unde ţir.e prelegeri despre mişcarea 
americană 572• Voi încerca, de asemenea, să gă�c, cu ajutorul 

uo) - De la Danielson de la St. Petersburg, am primit vestea 
despre moartea lui G. Lopatin. - Nota trad. 

m) - necrolog. - Nota trad. H!) „Sozialdemokrat". - Nota red. 
1!3) Zilrich. - Nota red. 
m) F. Engels. „Mişcarea muncitorească din America". - Nota red. 
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lui, un agent care să pună în vînzare broşura şi vă voi comu
nica rezultatele. 

Ceea ce v-am scris despre Tri.ibner 125) s-a vădit a fi mal 
adevărat decît presupuneam. Ieri mi-a povestit dr. Baernrei
ther, membru al parlamentului austriac, că l-a rugat pe 
Tr[ilbner] - cu care este permanent în relaţii de afaceri -
să-i procure un exemplar din cartea noastră 126). Trilbner i-a 
spus că nu are nici unul, şi că dr. B[aernreither] ar face mai 
bine să o comande prin intermediul unei agenţii americane, 
a cărei adresă i-a şi dat-o, iar B[aernreither] a comandat acolo 
cartea. Prin urmare, T[rilbner] nu numai că boicotează cartea, 
ci pur şi simplu o înmonnîntează. 

Cu exemplarele trimise lui Kautsky, el n-ar fi putut pro
ceda altfel 622• Nici Lovell şi nici chiar dv. nu i-aţi spus cum 
să procedeze. Nici eu n-am reuşit să aflu vreodată dacă lu
crarea a fost trimisă ziarelor de aici şi căror ziare anume. 
Noi am bîjbîit în întuneric, iar dacă ca:ritea nu a ajuns la 
presa engleză şi aceasta n-a vorbit de ea, faptul se explică 
exclusiv prin greşelile de peste ocean. 

Dacă mi s-ar fi comunicat ce s-a întreprins în această 
privinţă, sau dacă mi s-ar fi spus că de acest lucru trebuie 
să mă ocup eu, aş fi putut face ceva. E de la sine înţeles că 
aici cartea va avea cumpărători, dar nu atîta timp cît se află 
în mîinile lui Trilbner ; iar dacă aş fi împuternicit să găsesc 
un agent, aş găsi în mod sigur ; fireşte, în acest caz ar tre
bui să-mi trimiteţi cîteva exemplare drept comision. 

Ruptura dintre George şi socialişti 623 este, după părerea 
mea, un noroc nemeritat, care îndreaptă în mare măsură gre
şeala inevitabilă de a-l fi pus pe George în fruntea unei miş
cări pe care el nici măcar n-o înţelege. George ca exponent 
al întregii mişcări muncitoreşti a constituit un pericol ; George 
ca lider al georgiştilor va aparţine curlnd trecutului, va fi 
lider al uneia din miile de secte din America. 

• Broşura dv. despre filantropie n-am primit-o încă. 
Traducerea pe care aţi făcut-o lucrării „Discurs asupra 

liber�chimbismului 127) o voi citi cu plăcere şi o voi con
frunta cu originalul francez - unicul exemplar ce s-a păstrat 

m) Vezi volumul de faţă, p. 597. - Nota red. 
128) Ediţia americană a lucrării lui F. Engels. „Situaţia cl�sei 

muncitoare din Anglia". - Nota red. 
m) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere vol. 4, Editura p-Olitică, 

Bucureşti, 1958, p. 447-460. - Nota trad. 



Scrisori din 1887 63 1 

se
. 

află în posesia mea. Cu prefaţa vom vedea mai tîrziu. Cea 
de-a 7 -a . observaţie din „Misere de la Philosophie" merge 
grozav aici. Capitolul despre rentă, nu mi se pare indicat, 
deoarece acolo sînt prea multe referiri la ideile lui Proudhon 
şi mă îndoiesc că scrierile domnului Tucker merită atenţie 624. 

Răspunsul Comitetului Executiv la observaţia mea este 
atît de jalnic şi lipsit de sens încît este inutil să răspund la 
rîndul meu 625• Eu nu voi reuşi s-o fac pînă la congres şi 
adevărul este că în această chestiune eu am luat atitudine 
împotriva Comitetului Executiv. O nouă controversă peste 
Atlantic n-ar duce la nimic. Faptul că „Sozialist" şi „Volkszeit
ung" mă bo�cotează îl regret numai din cauza difuzării cărţii 
şi a broşurii, in alte privinţe mi-e absolut indiferent, de cele 
mai multe ori am răspuns la asemenea mizerii aşteptînd cu 
răbdare şi ignorîndu-le. 

Despre excluderea dv. am citit în „Volkszeitung" 612, era 
de aşteptat. Sper că broşura dv. va apare la timp pentru con
gres ; ar fi fost bine dacă ar fi apărut acum o lună, astfel 
incît secţiile s-o primească înainte ca ea să fie trimisă dele
gaţilor. Sînt curios cum va decurge congresul, dar nu-mi pun 
mari speranţe in el. 

Sincer al dv., 
F. Engels 

Din fericire, mişcarea din America a luat acum o aseme
nea amploare încît nici George, nici Powderly şi nici intri
ganţii gelill1ani nu mai pot să o prejudicieze sau să o ţină în 
loc. Numai că ea va lua forme neaşteptate. Adevărata mişcare 
nu arată niciodată aşa cum şi-au închipuit-o oamenii care 
au contribuit la pregătirea ei. 

Publicat pentru prima oară 
in limba originalului in : 
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 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 
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365 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Rochester 

Londra, 16 sept. 1887 

Dragă Sorge, 
Am primit scrisoarea din 1 .septembrie. Sper că piciorul 

tău se va îndrepta. Principalul este să' te odihneşti şi să ai 
răbdare. 

Vara aceasta am avut mare bătaie de cap cu oaspeţi din 
toată lumea, iar aceasta va continua pînă la mijlocul lui oc
tombrie, deoarece îl aştept pe Bebel peste două săptămîni. 
Scrisoarea lui Marx despre George 14 nu o voi putea căuta 
decît atunci cînd voi face ordine în hîrtii, adică atunci cînd 
voi primi noile rafturi de cărţi pe care le-am comandat şi voi 
avea mai mult spaţiu. Atunci îţi voi trimite imediat tradu
cerea. Nu e urgent. George n-are decît să se încurce şi mai 
mult. Ruptura dintre el şi socialişti 623 este cel mai mare 
noroc pe care l-am fi putut avea. Ridicarea lui, în noiembl'ie 
trecut, la rangul de exponent 528 a fost o greşeală inerentă, ale 
cărei consecinţe trebuie suportate. Masele pot fi determinate 
să acţioneze numai orientîndu-le pe calea care corespunde 
fiecărei ţări şi împrejurărilor respective, iar de multe ol'i 
aceasta este o cale ocolită. Tot restul e de ordin secundar, 
important este să se producă adevărata explozie. Dar greşe
lile inerente se plătesc întotdeauna. În cazul de faţă era de 
temut că ridicarea unui fondator de sectă la rangul de ex
ponent al mişcării va împovăra pentru mulţi ani mişcarea 
cu prostiile sectei. Iar G[eorge], alungîndu-i pe fondatorii miş
�ării, constituind o sectă specială, georgeortodoxă, proclamă 
limitele sale drept limite ale întregii mişcări, o salvează pe 
aceasta şi se ruinează pe el. 

Mişcarea ca atare va mai cunoaşte, fireşte, încă multe 
faze dificile - dificile mai ales pentru cei care trăiesc în ţară 
şi sînt nevoiţi să le suporte. Dar eu sînt ferm convins că acum 
lucrurile vor merge înainte şi, poate, mai repede decît la noi, 
chi ar dacă americanii vor mai învăţa încă aproape exclusiv 
din practică şi nu vor recurge prea mult la teorie. 

Răspunsul Comitetului Executiv din New York la nota 
mea este pur şi simplu lamentabil 625• Nici în congresul lor 
nu-mi pun mari speranţe. Oamenii de pe coasta de Est - sec-
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ţiile - par să nu valoreze prea mult, şi totuşi mutarea cen
trului de greutate al partidului social-democrat în Vest este 
puţin probabilă. 

Congresul de aici al trade-unionurilor a adus noi dovezi 
că revoluţia în interiorul vechilor trade-unionuri a început. 
lmpotriva voinţei conducătorilor lor, în special împotriva lui 
Broadhurst şi a celorlalţi muncitori membri ai parlamentului, 
ei au adoptat hotărîrea de a înfiinţa un partid muncitoresc 
separat 626. Un socialist de catedră, deputat în Reichsratul 
austriac 128), a fost uimit, văzînd schimbarea care s-a produs 
faţă de anul 1883, cînd a fost ultima dată aici. 

Din Franţa nu mai ştiu nimic de cînd La[fargue] a plecat 
pentru cîteva săptămîni pe insula Jersey. 

Despre Germania am să-ţi scriu deîndată ce voi discuta 
cu Bebel aici . 

In general, în viaţa politică toţi aşteaptă moartea bă
trînului Wilhelm, cînd ruşii vor deveni ceva mai insistenţi 
în Orient, iar Bismarck, spre a-şi menţine poziţiile, îi va în
curaja .  Dar nu cred că se va ajunge la război. Incertitudinea 
în privinţa rezultatului unui război este atît de mare, inten
ţia reciprocă a guvernelor de a se trăda este constatată, iar 
convingerea că acest război va fi mai crîncen, mai costisitor 
şi mai epuizant decît oricare altul de pînă acum (10-1 2 mi
lioane de soldaţi faţă-n faţă) este atît de clară, încît toţi ame
ninţă, dar nimeni n-are curajul să înceapă. Dar în acest joc 
războiul se poate declanşa fără voie - acesta este pericolul. 

Din lucrarea lui Kautsky despre teoria lui Marx 129) s-au 
vîndut. deja 5 OOO de exemplare. 

Acum rămîi cu bine - poşta se închide şi e ora mesei. 

Publicat pentru prima oară 
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. E. 

Originalul in li mba germană 
Tradus · din limba germana 

128) Joseph Maria Baernreither. - Nota red. 129) K;.. Kautsky. „ Teoria economică a lui Karl Marx�. - Nota 
red. 
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366 

Engels către Hugo Koch 627 

la Londra 

(Ciornă) 

(Londra, aprox. 22 septembrie 188î) 

Stimate domnule Koch, 
Am pierdut în ultimele luni atîta timp răspunzînd la in

trigi, anonime, încît mi-am propus să nu răspund decît la zvo
nurile pentru care cel care le colportează îşi asumă răspun
derea. De aceea, înainte de a răspunde la întrebarea dv., sînt 
nevoit să vă rog să-mi spuneţi : 

I) cui i-aşi fi făcut eu declaraţiile respective şi 
2) cine vi le-a comunicat dv. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1935, ed. rusă 
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Al dv. devotat, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

Engels către Johannes Weiss 

la Londra 

(Ciornă) 

(Londra, pe la 1 0  oct. 1887) 

Stimate domn, 
Regret, dar după o matură chibzuinţă am ajuns la C0!1-

duzia că nu pot să vă avansez suma ce v-ar permite să vă 
terminaţi studiile. După cum vă imaginaţi şi dv. şi fără con-
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firmare specială din partea mea, sînt ani de cînd numărul ce
lor ce apelează la mine pentru ajutor din cele mai diverse 
ţări - şi nu numai din Germania şi Anglia - creşte per
manent, iar în cea mai mare parte este vorba de oameni pe 
care, din motive persoanale sau din considerente de partid, 
nu-i pot refuza. In consecinţă, am atît de multe obligaţii per
manente pe care trebuie să le onorez periodic - şi în mod 
special acum - încît sînt într-o situaţie dificilă. Fapt este că 
dacă v-aş acorda pe 2-3 ani suma solicitată de dv., în mod 
cert n-aş mai avea posibilitatea de a mă achita de angaja
mentele asumate. Prin urmare, în aceste condiţii, eu trebuie 
să tratez propunerea dv. exclusiv din punctul de vedere al 
afacerilor şi, din păcate, nu-mi rămîne altă posibilitate decît 
să vă repet ce mult regret faptul că împlinirea dorinţei dv. 
depăşeşte posibilităţile mele. 

In speranţa că veţi reuşi să vă procuraţi suma necesară 
pe altă cale, rămîn cu respect 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII, 1 935, ed. rusă 
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Al dv. devotat, 
F. E. 

Originalul în limba german.! 
Tradus din limba germ . .rn .i  

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra, 11 oct. 1887 

Dragă Laura, 
Mă bucură să aflu că ai primit cecul - cînd asemenea 

lucruri nu ajung la destinaţie e foarte neplăcut şi de aceea 
eram îngrijorat. 

Sperăm că între timp te-ai restabilit şi că nu eşti prea 
tare afectată de minunatele scandaluri din jurul tău. Aface
rea Caffarel 628 pare să fi fost pusă la cale de banda Rouvier
Ferry, iar dacă este aşa, e o mare greşeală. Seamănă cu pri
mele scandaluri lansate de Girardin în 1846-47 şi care au 
luat o amploare mult mai mare decît scontase vicleanul de 
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Emile 629. Jocul a început ; nu încape îndoială că multe alt.e 
scandaluri vor ieşi la lumină. Multe dintre ele au loc deocam
dată în culise, iar această afacere dezvăluită acum va băga în 
sperieţi banda de şarlatani mărunţi care sînt implicaţi. In 
dorinţa lor de a evita pericolul, ei vor recurge - deşi nu prea 
incîntaţi - la doamna Justiţie împotriva celor pe care îi vor 
denunţa acoliţii înspăimîntaţi. Această amuzantă poveste nu 
promite nimic bun bandei guvernante ; iar dacă Wilson este 
şi el implicat - ce va face bătrînul Grevy ? 

Ar fi o splendidă ironie a istoriei dacă republica burgheză 
ar fi dusă la sinucidere de către aceeaşi Revolution du me
pris 130) care a înlocuit monarhia burgheză în anul 1848 ! 

Afacerea de la Raon-sur-Plaine -03o se explică foarte sim
plu : în imperiul lui Bismarck este o regulă ca militarii să-i 
trateze astfel pe civili. Ei sînt instruiţi în acest sens şi re
compensaţi ; iar laşa presă burgheză elogiază asemenea ac
ţiuni cînd ele sînt ţndreptate împotriva muncitorilor şi le scuză 
cînd sînt îndreptate împotriva burghezilor. De aceea, este, 
desigur, imposibil ca aceiaşi soldaţi să înţeleagă că la fron
tieră ei trebuie să se poarte altfel, că faţă de francezi, ruşi 
sau austrieci ei trebuie să manifeste mai mult respect. Kauf
mann, acest beţiv ordinar, sau va fi achitat, sau va fi con
damnat de ochii lumii la o mică pedeapsă cu închisoarea ; o 
va duce ca le bon dicu cn France 131), iar apoi va fi avcm
sat în grad. 

în noua sa formulă, „Socialiste" este considerabil mai bun 
decît înainte 631. Paul nu putea să facă singur totul ; de cînd 
nu mai poartă pe umeri întreaga povară, articolele lui sînt 
scrise mai bine. Lui Deville i-ar prinde bine dacă ar scrie în 
fiecare săptămînă un articol ; el trebuia să se rodeze în zia
ristică ; acum articolele lui sînt mai puţin plicticoase. 

Săptămîna viitoare soseşte Bebel 632 şi poate şi Singer. 
Congresul lor pare să fi fost un mare succes, iar aripa de 
dreapta a partidului a primit o lovitură în plin 633 : Geiser şi 
Viereck au fost prea laşi pentru a semna apelul de convocare 
a congresului şi de aceea s-a declarat că nu sînt demni de a 
mai ocupa posturi de răspundere în partid. Bax a fost şi el 
acolo ; şi-a dus băiatul la Zilrich, unde acesta se va afla mai 

130) - Revoluţia dispreţului. - Nota trad. 131) - bunul dumnezeu în Franţa. - Nota trad. 
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mult sau mai puţin sub supravegherea lui Bernstein şi va 
merge la şcoala lui Beust. 

Aici lucrurile merg încet, dar merg. Congresul tradeunio
nurilor 626 a fost un indiciu strălucit. Tory ne ajută aici prin 
tot felul de mici şicane poliţieneşti împotriva întrunir.Hor în 
aer liber - Mari măgari sînt şi aici şi în Irlanda ! Adevăraţi 
măgari, dacă cumva nu au intenţia să deschidă viitoarea sesiune 
parlamentară cu o declaraţie că au încercat să ia măsuri de 
con5trîngere 132), dar au eşuat şi de aceea singura soluţie este 
Home-Rule 133) şi astfel să-i strice planurile lui Gladstone �i 
să prezinte o lege ciuntită cu privire la Home-Rule, într-o 
formulare proprie. Dar nu cred că Salisbury să aibă destulă 
minte şi destul curaj pentru asta. 

între timp, Champion 1-a atacat deschis pe Hyndman 634 în 
ziarul său „Common Sens" (mai degrabă „Uncommon 
Sense") 134), iar fabienii sînt o mînă de diletanţi extrem de 
vanitoşi, care se admiră unii pe alţii şi plutesc undeva mult 
deasupra unor asemenea ignoranţi ca Marx şi care încearcă să 
acapareze mişcarea. Foarte frumoase amusements en atten
dant que la classe ouvriere se mette en mouvement et balaye 
tous ces mannequins et femmequines 135) (D-na Besant face şi 
ea parte). 

Cu drag al tău, 
F. E. 

Nim îţi trimite salutări. Tocmai aranjează un covor su5 
în camera mea. încă n-am primit bilanţul de la Sonnenschein . 
I-am amintit că acest lucru trebuie făcut. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
F. Engels P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

132) pentru Irlanda. - Nota red. 133) - autonomia. - Nota trad. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engle7ă 

134) Joc de cuvinte : Common Sense" - „bunul simţ" ; „Uncom
mon Sense" „prostia ieşită din comun". - Nota red. 

m) - dic;tracţii, pină cind clasa muncitoare se va pune '.în mi5care 
şi va mătura aceste paiaţe de sex masculin sau feminin. - Nota trad. 
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369 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Rochester 

Iţi expediez cu poşta de astăzi calendarul austriac (Oster
reichischer Arbeiter-Kalender"), cu biografia 618, precum şi 
„Commonweal". Bebel şi Bernstein sînt aici, inclusiv pentru 
pregătirea congresului internaţional 635, programat pentru anul 
viitor. Bebel este foarte mulţumit de congresul de la Sankt 
Gallen, ca şi de situaţia din Germania. 

Prin agitaţia spontană în rîndul şomerilor, ambele frac
ţiuni de aici 136) demonstrează cît de puţină audienţă au în 
mase. „Commonweal", după cum remarci şi singur, este total
mente neajutorat şi neputincios. 

[Londra] oct. 29/87 

Publicat pentru prima oară 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 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 636 

la Paris 

(Extras) 

[Londra, sfîrşitul lui octombrie 1887) 

. . .  Pentru a dejuca acest plan el spune : Republica va fi 
întotdeauna în pericol atîta timp cît fiecare muncitor nu va 
avea la el acasă o puşcă Lehel şi 50 de cartuşe. Şi tocmai 
acest lucru nu cutează să-l facă Clemenceau - cu atît mai 
mult să-l propună - şi tocmai aceasta trebuie să-i strigaţi 

138) Social Democratic Federation şi Socialist League. - Nota red. 
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permanent în faţă. Republica va fi întotdeauna în pericol atîta 
timp cît soldatul are o puşcă, iar muncitorul nu. Dar Clemen
ceau este burghez şi, în consecinţă, este mai apropiat de Ferry 
decît de socialişti. El ar fi, probabil, un adevărat radical dacă 
n-ar exista socialiştii revoluţionari. Iar acum, cînd idealul 
său - America republicană, unde problema muncitorească era 
necunoscută - nu mai există, trebuie să se simtă grozav de 
prost. De aici şi situaţia în care se găseşte el, potrivit spuse
lor d-tale, iar eu înţeleg că un cabinet Ferry-Clemenceau 
îi poate apare ca o soluţie acceptabilă . . .  

Publicat pentru prima oară în : 
„Le Populaire de Paris" Nr. 948, 
:.:!9 noiembrie 1 920 

3 7 1  

Originalul în limba franceilol 
Tradus din limba franceză 

Engels către Laura Lafargue 

la Paris 
Londra, 12 nov. 87 

Dragă Laura 
Iată-ne din nou în 1847 ! Paralela este într-adevăr izbi

toare - In loc de „Teste" citeşte : Wilson, în loc de Emile de 
Girardin citeşte A. E. Portalis, iar dacă Grevy nu este copia 
lui Ludovic-Filip şi Guizot, el îmbină cupiditatea celui din
tîi cu falsa demnitate a celui de-al doilea 637 : Am „înghiţit" 
astăzi dimineaţă ziarele pe care Paul a avut amabilitatea să 
mi le trimită şi mi s-a părut că am întinerit cu 40 de ani. 
Numai că republica burgheză este cu mult mai impertinentă 
decît monarhia burgheză. In cabinetul lui Girardin nu s-a 
produs nici o spargere, el n-a fost lovit la cap, iar suprimarea 
documentelor confiscate de poliţie şi parchet nu au vreun 
corespondent în anul 1 847. Dar toate aceste trucuri sînt inu
tile, jocul a început şi va continua. Ceea ce vedem noi acum 
este numai „prezentarea" dramei care, după cît se pare, va 
face tot atîta cinste geniului dramatic înnăscut al istoriei fran
ceze, ca şi oricare altă precursoare a ei. 

Principalul este că acest commen�ement de la fin de la 
republique burgeoise 137) nu este un fapt izolat. Şi în Rusia 

J37) - început al sfirşitului republicii burgheze. - Nota trad. 
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pare să se apropie sfîrşitul. Veşnicele promisiuni de a duce 
o politică energică şi eficientă faţă de Bulgaria, urmate în
totdeauna de permanente eşecuri şi înfrîngeri morale, par să 
fi unit diversele elemente ale opoziţiei ; cred că acolo criza 
este iminentă. Apoi este Fritz 138) al nostru, despre care acum 
ştie toată lumea că suferă de un cancer al laringelui - dacă 
se întimplă ceva cu el, succesorul lui Wilhelm va fi un tinăr 
prost şi arogant 139), tipul locotenentului de gardă, în momen
tul de faţă un admirator al lui Bismarck, dar care se va certa 
cu acesta, deoarece el va voi să comande ; un băiat care va 
împinge lucrurile la paroxism în scurt timp şi va distruge 
alianţa existentă între nobilimea feudală şi burghezie, sacri
ficînd-o total pe aceasta din urmă celei dintîi şi care � în 
această privinţă nu încape nici o îndoială - se va certa cu 
bă trînii generali cu experienţă chiar şi în chestiuni militare. 
Iar atunci criza nu va mai putea fi evitată. Aşa dar, momen
tul critic se apropie pretutindeni, iar eu sper doar ca oamenii 
să fie peste tot atît de ocupaţi cu propriile lor treburi, încît 
să nu mai aibă timp să se arunce în luptă. 

La belle Limouzin 140), alias Scharnet, este, într-adevăr, 
de o frumuseţe deosebită, pentru a-i fascina pe ofiţerii fran
cezi. Dar pe ea o admiră numai generalii, iar aceştia sînt oa
meni de o anumită vîrstă, la care, gusturile uneori sînt nesi
gure. Aceasta este, desigur, o foarte stranie reeditare a Vic
toires et Conquetes de l'annee franc;aise 141) - cucerirea unei 
bătrîne vrăjitoare - cocoşată, şchioapă şi respingătoare -
din Karlsruhe ! . In orice caz, ea pare energică şi i-a suscitat 
lui Thibaudin un entuziasm neobisnuit. 

Poveştile pe care mi le spui tu despre oamenii din orga
nizaţia pariziană sînt şi ele caracteristice 638• Transformarea 
Parisului într-un oraş al luxului în epoca celui de-al doil€'a 
imperiu nu putea să nu se răsfrîngă şi asupra clasei munci
toare. Dar o mişcare serioasă va rezolva în mare măsură pro
blema asta. Mă tem, însă, că influenţa asupra intelectului ma
selor va fi mai îndelungată. 

Mîine vom avea şi noi o mică încăierare. După multe ter
giversări şi şovăieli, poliţia a interzis, în cele din urmă, în
trunirile din Trafalgar Square ; cluburile radicale au răspuns 

138) prinţul moştenitor Frederic Wilhelm. - Nota red. 
139) Wilhelm, prinţ de Prusia (ulterior Wilhelm al II-lea). -

Nota red. 140) - Frumoasa Limouzin. - Nota trad. 141) - Victoriilor şi cuceririlor armatei franceze. Nota trad. 



Scrisori din 1887 641 

convocînd acolo un miting de masă 639 mîine după-amiază. Fi
reşte că Tussy şi Edward trebuie să se ducă. Nu mă aştept la 
neo ciocnire serioasă. Este, totuşi, foarte probabil ca Mat
the\\·s şi colegii lui din guvernul conservator să intre, totuşi, 
m luptă, în special după ce presa cotidiană liberală s-a situat 
de partea poliţiei, precum şi pentru că acum nu se prevăd 
alegeri generale, ca pe vremea afacerii din Dod-Street 34!'' . Dacă 
o vor face, s-ar putea produce o busculadă şi cîteva arestarL 
De aceea, nu uita să-ţi procuri mîine ziarele de seară. 

Acum trebuie să închei, e trecut de ora cinci şi trebuie 
să mă grăbesc, dacă vreau ca să primeşti scrisoarea acea5ta 
mîine dimineaţă. Deci, la revedere. Nim se taie mereu la de
get cu cîte un cuţit de bucătărie. Percy a fost la Dresden şi 
la Berlin în legătură cu maşina lui de găurit nasturi şi a în
gurgitat o cantitate incredibilă de bere. Pumps şi copiii sînt 
s:'lnătoşi. 

Cu aceeaşi afecţiune de totdeauna, 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
�Correspondance", t. II, 
Paris, 1 956 
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F. Engels 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 16 noiembrie 87 

Dragă Lafargue, 
E o ceaţă densă, imposibil de scris mai mult de două 

cuvinte. 
N-ai citit scrisoarea lui Tussy din „Pall Mall" de luni 

seară 142) pe care trebuia să o fi primit marţi seara ? 640 Ea a 
venit la noi pe la 7, cu pardesiul ferfeniţă, cu pălăria ruptă şi 
turtită de o lovitură de „staff" 143) ; „bobbies" 144) au arestat-o, 

142) 14 noiembrie. - Nota red. 143) - baston. - Nota trad. 
w) - poliţiştii. - Nota trad. 
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dar din ordinul inspectorului a fost eliberată - aproape ('ă 
n-au fost arestări ; Edward a scăpat teafăr, deoarece grupul 
în care se afla el a părăsit încă de la început cîmpul de 
bătaie. 

Afacerea va fi rezolvată la tribunal şi vom vedea dacă 
juraţii vor aproba faimoasa doctrină Matthews, potrivit că
reia orice individ care se plimbă prin Trafalgar Square fără 
a avea aprobarea Coroanei este un trespasser 145). Liberalii, 
începînd cu Gladstone si terminînd cu Labouchere si Brad
laugh, cheamă populaţia

· 
să nu revină asupra acestei chestiuni, 

deoarece ea va fi rezolvată de tribunal. Dar muncitorii sînt 
atît de indignaii de brutalitatea poliţiei încît duminica viitoare 
este posibilă o nouă ciocnire. Atunci - numai în cazul în care 
nu va interveni ceva neprevăzut - aceasta va fi o nouă în
frîngere, deoarece Trafalgar Square este poziţia cea mai fa
vorabilă pentru guvern : este uşor de apărat, dinspre Est nu 
se poate pătrunde decît prin străduţe înguste, se află la mare 
distanţă de centrul muncitoresc, într-un cartier comercial, la 
doi paşi de o cazarmă şi foarte aproape de St. James Park, 
unde pot fi concentrate rezerve militare. Intrucît filistinul, ca 
şi burghezul şi muncitorul, este pentru acţiuni în limitele pre
vederilor constituţionale, se poate prevedea că următoarea de
monstraţie va fi prea slabă pentru o acţiune serioasă. Şi ar 
fi trist să vedem cum oamenii cinstiţi se sacrifică pentru sal
varea cinstei laşilor, care bat în retragere încă de pe acum. 

Ce se mai aude la voi ? Dacă Ferry va lua locul lui Grevy, 
nu numai că îl veţi avea pe escrocul de ginere în locul so
crului, care este cel mult tăinuitorul a ceea ce s-a furat, dar 
veţi avea chiar un ginere-escroc la puterea a doua 628. Ceea 
ce a furat Wilson în decursul întregii sale vieţi nu se ridică 
nici pe departe la suma pe care a furat-o Ferry în legătură 
cu Tunisul. Mi se pare că acceptarea acestei soluţii pentru o 
perioadă ceva mai îndelungată ar fi în prea mare contradicţie 
cu geniul dramatic al istoriei franceze. Aceasta n-ar fi o so
luţie, ci punctul culminant al intrigii care ar duce la criză. 
Iar din acest punct de vedere ar putea fi de dorit chiar ve
nirea la putere a lui Ferry - venirea la putere a şefului casei 
Roublard & Co. în locul unor simpli funcţionari. Grevy, care 
a tolerat pur şi simplu corupţia, înlăturat de Ferry, care o 
practică deschis şi se făleşte cu asta - frumos ! Dar Ferry 
ca preşedinte ar însemna o chemare la revoluţie, ar însemna 

m) - delincvent. - Nota trad. 
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că burghezia a declarat deschis poporului : nu-mi pasă de 
tine ! 

In ce priveşte pacea, în momentul de faţă numai un nebun 
ar putea s-o înc,!11ce. Cancerul . prinţului moştenitor 146) este 
suficient pentru a frîna tpate inclinaţiile războinice ale iui 
Bismarck ; alianţa puterilor centrale cu Anglia în rezervă este 
suficient de· puternică pentru a para uşor orice atac franco
rus ; pe de altă parte, un război ofensiv împotriva Franţei 
cu noi�e. ei fortificaţii şi împotriva imensei şi săracei Rusii ar 
însemna mai multe dificultăţi d.ecît satisfacţii. Imposibilitatea 
unei alianţe reale între ţar şi republică, în care guvernele se 
schimbă foarte rapid, devine tot mai vizibilă. In Rusia, chiar 
slavofiliţ jncep să se ridice împot1"iva sistemului intern de 
guvernare. ; Lamanski, unul dintre conducătorii lor, declară 
deschis că obstacolele în drumul spre Constantinopol nu tre
buie căutat la Viena sau la Berlin, ci în sistemul de guver
nan� care . îi împiedică pe ruşi să se ridice pe plan spiritual 
la înalţimea Occidentului şi astfel să-şi merite rolul de na
ţiune slavă conducătoare. In plus, lovituri neaşteptate sînt po
sibile . atît la Petersburg, cît şi la Paris. Rămîne de văzut ce 
ya .face ţarul la Berlin după ce recent Bismarck l-a umilit în 
p�blic prin

1 
intermediul Băncii imperiale germane 641• 

. In ce priv�şte armata voastră, soldaţii care au servit 
2 sau 3 an� n-au fost încă folosiţi împotriva poporului, prin 
urmare nu se poate şti cum s-ar comporta. Dar aceasta nu 
mai este· _soldăţimea de pe vremea imperiului. Ar trebui să se 
cunoască efectivele regimentelor, zonele din care sînt recrutate 
ele şi dacă există mulţi parizieni în rîndurile lor. 

Apropo, „Socialiste" a murit din nou ? Ultimul meu nu 
măr este din 29 octombrie. 

Cu afecţiune, 
F. E. 

Urmăriţi „Le XIX• Siecle" şi trimiteţi-mi-I, dacă în el 
apar do�umente şi date noi. 

14') Frederic Wilhelm. - Nota red. 

Originalul în limba francPză 
Tradus din limba gPrmană 
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373 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 23 nov. 87 

Dragă Lafargue, 
Am rămas fără nici un sfanţ, vor trebui vîndute hîrtiile 

de valoare, lucru pe care îl pot face numai în 2-3 zile. De
indată ce voi primi banii, am să vă trimit un cec. Deocam
d ată iată calculul lui Sonnenschein pentru traducerea în 
limba engleză a „Capitalului" ; suma este foarte mică - nu
mai 39,12 lire sterline. Din acestea, eu iau 20 de lire în contul 
unei părţi din cele 80 de lire pe care le-am avansat pentru 
traducere şi care au revenit traducătorilor. Restul de 1 9, 12  lire 
îi împart în 5 părţi, trei pentru moştenitori şi două pentru 
traducători (aşa am convenit cu Laura şi Tussy), de unde 
rezultă : 

Pentru copiii Longuet 
Pentru Laura 
Pentru Tussy 

Pentru Sam 147) 3/5 

Pentru Edward 2/5 

Cecul pentru Laura este anexat aici. 

3,18 .  4 lire sterline 
3,1 8 .  4 lire sterline 
3,1 8 .  4 lire sterline 

1 1 ,15 lire sterline 
4,14. 2 lire sterline 

3,2 . 10  lire sterline 
7,17 lire sterline 

19 lire 12 pence 

Sonnenschein declară că a tipărit 1 OOO exemplare, din 
care 480 se află în librării, iar 78 ne-au fost date pentru presă. 

224 ex. vîndute în Anglia 336 1. st. - 100/o 33,12 1.  st. 
200 ex. vîndute în America 120 1. st. - 50;0 6 1. st. 

__ 18 ex. a treisprezecea parte gratuit 642 
442 39,12  „ 
558 

1 OOO 

147) Moore. - Nota red. 
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Acest calcul îl voi compara - în ce priveşte cei 5o;0 - cu 
contractul, dar cred că nu vom putea face nimic. Se pare că 
mdividul a vîndut mult mai multe exemp!G re, dar ne ascunde 
acest lucru pentru a cîştiga un an. 

"ln "Justice", Camille Pelletan se mîndreşte cu atitudinea 
pe care d-ta. mi-o prezinţi ca un simptom al demoralizării. 
Cele 20 de lire au fost înghiţite imediat de plăţile urgente 
pe care trebuia să le fac, iar eu sînt, în momentul de faţă, re
almente fără nici un sfanţ. Altfel v-aş fi trimis chiar azi 
un cec. 

374 

Al d-tale cu afecţiune, 

F. E. 

Originalul în limba francezcr 
Tradus din limba germană 

Engels către Conrad Schmidt 

la Konigsberg 

Mult stimate domnule doctor, 

122, Regents• Park Road, N.W., 
Londra, 26 nov. 1887 

M-a bucurat foarte mult să aud veşti despre dv. şi să 
aflu că după ceţurile londoneze şi după aerul îmbătător al 
Parisului v-aţi reîntors cu bine în atmosfera „raţiunii pure". 
Despre ciudatele aventuri legate de sosirea lăzii dv. cu cărţi 643 
am aflat din ziare şi pentru un moment am retrăit acele vre
muri uitate cînd eu însumi eram la Berlin colaborator oca
zional la „Hartungsche Zeitung" 148) şi cînd era interzis totul, 
în afară de „înţelegerea limitată a supuşilor" 644. Dar, proba
bil, vor veni şi vremuri mai bune. 

1n legătură cu scrisoarea lui Heine nu vă pot spune ni
mic concret 645. Pînă în 1848 Lassalle nu a fost deloc o figură 
politică ; el a devenit cunoscut abia prin procesul Hatzfeldt 646• 
Iar în acest proces ambele părţi nu au avut nici un fel de 

1411) „Konigsberger Hartungsche Zeitung". - Nota red. 
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scrupule în alegei:ea mijloacelor, dacă acestea promiteau suc
cesul, atrăgeau de partea lor pe toţi cei ce puteau fi t utili şi 
au folosit în acest scop orice moment şi orice procedeui. 1 Pe de 
altă parte, dat fiind că dieta Uniunii pusese sub interdicţie 
chiar şi scrierile sale viitoarej Heine a fost nevoit - să uzeze 
de toate mijloacele de reclamă pentru a-şi asigura desfacerea 
scrierilor care1 de altfel, oricum ar fi fost răspîndi'te. In aceste 
împrejurări, Lassalle putea să-i fie de mare aj\ltor ; pe de· altă 
parte, Lassalle îi impunea lui Heine prin energia, fermitatea 
şi spiritul său practic, calităţi care, atunci ca şi astăzi, tre
buiau căutate cu lumînarea la majoritatea tinerilor germani . 

Se prea poate, de aceea, ca Lassalle să fi încercat să-l 
folosească pe Heine în interesul contesei şi scrisoarea în cauză 
se referă, pare-se, la vreun episod legat de proces, cel mai 
probabil la episodul cu caseta. Nu ştiu cu precizie dacă Me
yendorf a fost la Paris la începutul lui 46 ; cred însă, după 
cît ţin minte desfăşurarea procesului, că a fost. Informaţii 
despre asta se pot obţine fie din relatările ziarelor referitoare 
la procesul pentru casetă, din 1846, fie din cele referitoare la 
procesul lui Lassalle, din 1848 („Koln[ische]Ztg" este cea mai 
bună sursă). Dacă ea se afla la Paris, atunci era cu siguranţă 
în legătură cu caseta. Cu Heine n-am vorbit niciodată despre 
Lassalle, pe care, la acea dată, nici Marx, nici eu nu-l cu
noşteam. 

De acolo, Weiss a venit la mine, iar apoi a plecat la Berna 
pentru a-şi termina studiile. 

Cu două săptămîni în urmă am avut şi noi aici o încă
ierare, în care doamna Aveling s-a bătut cu poliţiştii, dar fără 
urmări grave 149). Guvernul nostru conservator este într-ade
văr de o prostie care se învecinează cu cea a lui Puttkamer. 
Dacă bătrînul Disraeli s-ar întoarce din mormînt, i-ar pălmui 
pe aceşti tinerei. 

Pentru articolul pe care mi l-aţi promis vă mulţumesc 
anticipat. 

Recent a fost la mine Herkner, un domn foarte rezonabil 
cînd vorbeşti cu el şi cu mult mai radical decît cartea sa 647• El 
părea că doreşte foarte mult să mă convingă că în realitate 
nici Brentano nu este chiar atît de docil cum apare din căr
ţi le sale. 

Da, dacă domnii din universităţile germane ar avea cu
rajul să-şi spună părerile, noi ne-am ridica din nou cel puţin 

140) Vezi volumul de faţă, p. 634-635. - Nota red. 
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la nivelul anilor 1837 şi 1840. Dar întrebarea este dacă ei ar 
avea auditoriu. 

In general, lucrurile merg aici după tipic, nu e nimic nou. 
Vă rog să-mi daţi veşti despre dv., iar dacă eu, de aici, 

vă pot fi de folos în vreo problemă oarecare, sînt întotdeauna 
la dispoziţia dv. 

Ca un salut prietenesc 

Publicat pentru prima dată 
în : „Sozialistische Monatshefte" 
Nr. 15 şi 16, 1920 

375 

Al dv., 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană. 

Engels către Natalie Liebknecht 

la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Londra, 29 noiembrie 1887 

Dragă doamnă Liebknecht, 
Vă mulţumesc din suflet pentru urările pe care dv. şi 

Licblmecht mi le-aţi transmis cu ocazia zilei mele de naştere, 
şi pe care am sărbătorit-o ieri. Ziua de ieri a fost bogată în 
evenimente : a avut loc avanpremiera unei piese franţuzeşti 
prelucrate de Aveling ; Tussy şi Aveling s-au numărat printre 
interpreţi şi au cules multe aplauze, ca şi piesa însăşi, în care 
va juca o actriţă foarte apreciată, ceea ce va asigura succesul 
piesei. După aceea, întregul grup a venit la mine, Lenchen a 
făcut clătite berlineze şi covrigi, iar doamna Kautsky un ştru
del vienez. După ora 12 a început aniversarea lui Aveling, pe 
care am sărbătorit-o tot împreună. 

Percy . v-ar fi vizitat la Leipzig, fără îndoială, dar el a 
făcut doar o scurtă călătorie de afaceri la Dresden şi Berlin 
şi a fost nevoit să se întoarcă cît mai repede înapoi, deoarere 
maşina lui de găurit nasturi trebuia să fie prezentată aici la 
o expoziţie care a fost deschisă numai pînă sîmbăta trecută. 
La Leipzig el a sosit în cursul nopţii, a trebuit să petreacă 
acolo cîteva ore, deoarece pierduse trenul şi a doua zi dimi
neaţa şi-a continuat imediat drumul spre Dresden. In alte 
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condiţii, el n-ar fi scăpat prilejul de a vă dovedi consideraţia 
pe care o are faţă de dv. 

In ceea ce o priveşte pe doamna Schack, din cite ştiu eu, 
în trei ocazii diferite i-a calificat pe toţi deputaţii germani 
din partidul noc;tru drept corupţi, iar de două ori i-a nomi
nalizat printre aceştia pe Liebknecht şi Bebel. După aceasta, 
mi-n fost imposibil să mai am de-a face cu ea, chiar dacă 
ea ar fi încercat, ceea ce nici nu s-a întîmplat. Bebel a avut 
ocazia să o vadă aici în acest nou rol al ei şi nu a părut cî
tuşi de puţin încîntat. Aceeaşi ocazie i s-a prezentat lui Lieb
knecht la St. Gallen 633, unde ea a avut impertinenţa de neîn
ţeles pentru mine, de a se prezenta. Ce anume i-a trăncănit ea 
acolo, fireşte că eu nu ştiu, dar aceasta nu poate schimba fap
tul că aici ea s-a exprimat despre el într-o formă care, în 
ochii mei, echivalează cu o ruptură totală. Persoana doreşte 
cu orice preţ să joace un rol marcant, iar dacă în urma celor 
ce s-au petrecut, Liebknecht a ajutat-o în vreun fel, direct 
sau indirect, sau s-a comportat atît de delicat cum spuneţi 
dv., acest lucru ar putea avea urmări neplăcute, deoarece cei 
care îl invidiază - şi pe noi toţi ne invidiază - ar bănui 
aici alte motive. Desigur, dv. şi Liebknecht ştiţi mai bine cum 
să Yă comportaţi cu ea, în ceea ce mă priveşte sînt bucuros 
că am scăpat de ea. 

Tussy n-a avut prea mult de suferit în conflictul ei cu 
autorităţile, în schimb au avut de suferit pardesiul şi pălăria, 
devenite irecuperabile 15°). De altfel, ea nu a fost atacată, ci a 
atacat. Acum scandalul s-a potolit, în Trafalgar Square se 
mai poate produce vreun incident mărunt, dar numai din 
amuzament. Guvernul, însă, va avea de meditat ; dacă bătrî
nul Disraeli ar fi ştiut ce succesori imbecili a avut, ar fi ieşit 
din mormînt şi i-ar fi tras de urechi . 

Eu mă simt din nou absolut acceptabil, Lenchen este şi 
-ea bine. Ea şi soţii Rosher, precum şi soţii Kautsky şi Avel
ing, vă trimit salutări călduroase dv. şi soţului dvs. 

Cu sincere salutări 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

150) Vezi volumul de faţă, p. 605-606. - Nota red. 
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376 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Rochester 

[Londra, noiembrie 1887) 

Dragă bătrîne, 
Scrisoarea pe care o ştii am primit-o şi am ars-o. M-am 

gindit eu că singurătatea de la Rochester n-o să-ţi fie pe plac. 
Intr-o asemenea văgăună nu ai nici măcar posibilitatea de a 
te supăra pentru faptul că aventurieri şi afacerişti speculanţi 
pîngăresc mişcarea. De altfel, poate că te vei obişnui. La urma 
urmelor, comerţul nu este mai plictisitor decît predarea mu
zicii unor elevi leneşi şi recalcitranţi. Cu hîrţogăria de birou 
te obişnuieşti ; eu a trebuit să mă ocup de ea aproape 30 
de ani, dar eu, fireşte, sînt bucuros că am scăpat de ea. Prin 
urmare, scrie-mi sincer cum merg lucrurile. 

PUblicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

377 

Bătrînul tău, 
F. E .  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la :riew York 

Londra, 3 dec. 1887 

Mult stimată doamnă Wischnewetzky, 
După cum v-am comunicat în ultima mea carte poştală, 

Wm. Reeves, editorul lui „To-Day" şi al celei mai mari părţi 
a literaturii socialiste de popularizare din Londra, a preluat 
vînzarea cărţii 151). El scria, la 1 decembrie : 

„Referitor la convorbirea noastră de astăzi (miercuri) 
despre difuzarea cărţii lui Engels „The Condition etc." 151) vă 

151) F. Engels. „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota red. 
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facem cunoscut că preluăm cu plăr.ere această chestiune şi vă 
rugăm pe dv., sau pe editorul dv. din America, să ne trimiteţi 
un număr oarecare de exemplare la 3 şilingi exemplarul legat, 
iar celelalte exemplare vă rugăm să le trimiteţi broşate. Chel
tuieli suplimentare vor necesita doar tipărirea şi lipirea co
perţii, ceea ce se va ridica la aproximativ 10 şilingi". 

Iar apoi, la 2 decembrie : „Ca răspuns la întrebarea dv. 
referitoare la termenul la care se face calculul, vă anunţăm 
că acesta trebuie făcut din şase în şase luni, iar plata - o 
lună mai tîrziu. Noi considerăm că atîta timp cit n-au fost 
încheiate alte contracte vom trata cu dumneavoastră". 

Am considerat necesară această clauză pentru că altfel 
Reeves ar fi putut să se eschiveze de la reglementarea calcu
lelor, declarînd că n-a ştiut cui trebuia să-i plătească, dom
nului Loveli sau mie, şi ar fi provocat astfel o întîrziere sau 
o amînare a plăţii. La viitoarele tratative pot fi realizate noi 
înţelegeri . Despre aceste tratative el scria la 1 decembrie : 

„Preţurile la alte lucrări cu caracter similar ar putea fi 
calculate aproximativ cu acelaşi rabat - într-o oarecare mă
sură aceasta depinde de preţul de vînzare stabilit. Bunăoară, 
o carte de şase şilingi trebuie trimisă spre vînzare cu un rabat 
ceva mai mic decît una de cinci şilingi". 

Această persoană vrea, deci, să-şi lase o portiţă deschisă 
pentru tocmeală, dar pe vii tor va trebui să mă încunoştinţeze 
la timp, pentru ca eu să pot perfecta o înţelegere cu el asupra 
rabatului propus, mai înainte ca dv. să puneţi pe copertă nu
mele lui ca agent londonez de difuzare a cărţii. Toţi aceşti 
oameni sînt la fel. 

Condiţiile de mai sus se referă, desigur, la cărţile care îi 
parvin cu taxa achitată şi care nu necesită cheltuieli supli
mentare din partea lui. El afirmă că expedierea costă mai 
nimic. Acest lucru este valabil, probabil, în ce priveşte co
merţul şi pachetele, dar eu ştiu că pentru pachetele adresate 
unor persoane particulare se plătesc sume frumuşele. Kautsky 
a trebuit să achite peste 10 şilingi pentru exemplarele care 
i-au fost trimise, iar agentul din Liverpool (Wheatley) m-a 
pus să plătesc suplimentar doi şilingi şi şase pence pentru 
un pachet care conţinea 1 OOO de exemplare 152), cu toate că 
mie nu-mi reveneau nici un fel de cheltuieli de transport. 

Noi vom trimite un număr de exemplare presei socialiste 
(cu excepţia lui „Justice", care a primit deja un exemplar din 

m) F . .Engels. „Mişcarea muncitorească cj.in :America'\ - Nota recl. 
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America şi a scris despre carte nu mai mult de două rîn
duri) 648, la „Athenaeum",  ,,Academy" şi „Pall Mall Gazette'', 
precum şi la „Weekly" DispaJch" şi „Reynolds". „Common
weal" (i-am trimis un exemplar lui Morris) a început publi
carea unei suite d e  extrase din carte 649 ; v-am expediat astăzi 
un exemplar. In general, perspectivele sînt foarte bune. Nu
mai că la ziare şi la reviste cartea trebuie trimisă după Cră
ciun, altfel o trimitem degeaba. 

In ce priveşte broşura, aşa cum v-am scris, Reeves a pre
luat neautorizat retipărirea şi, fireşte, va vinde în primul rînd 
propria sa marfă. Ii voi da lui Aveling 1 OOO de exemplare, 
urmînd ca el să vadă ce poate face : fie să le vîndă la întru
niri, fie să i le dea lui Reeves, dacă acesta va avea nevoie 
de ele, dar mă tem că în cele din urmă cea mai mare parte a 
lor va trebui să fie distribuită gratuit la mitinguri. 

De traducerea făcută de dv. „Liberului schimb" mă voi 
ocupa deîndată ce voi avea posibilitatea 650• Am să scriu, de 
asemenea, prefaţa, numai că sînt sigur că nu va fi ceea ce 
doriţi. Eu nu pot răspunde anticipat la posibilele argumente 
ale protecţioniştilor americani. Nu cunosc această literatură 
şi nu am nici timp să mă ocup de ea. In 9 din 1 0  cazuri argu
mentaţia mea nu-şi va atinge ţelul şi indiferent ce am spune 
noi, ei vor găsi întotdeauna o ieşire şi vor avea de spus ceva 
ce noi nu am fi putut prevedea. Personal am considerat în
totdeauna că o carte bună îşi croieşte calea şi îşi exercită in
fluenţa, indiferent ce ar afirma scribii de azi. 

Cu sinceritate, 

Publicat pentru prima oară 
intr-o formă prescurtată în : 
Briefe un Auszilge aus Briefen von 
Job. Phil, Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge, und Andere", 
Stuttgart, 1906 ; integral în : 
K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXVII, ed. rusă, 1935 

Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba engleză. 
Tradus din limba germană 
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378 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 5 dec. 87 

Dragă Lafargue, 
Ca şi voi, am strigat şi eu ieri dimineaţă „ Victorie" ! Este 

foarte limpede că fără poporul din Paris, dreapta nu ar fi 
votat pentru un candidat fără şansă 153) şi s-ar fi unit cu 
agenţii de bursă oportunişti în jurul lui Ferry 651• Iar atunci 
ar fi urmat lupta şi, probabil, înfrîngerea. 

Drama se desfăşoară după toate regulile. fo 1878 victoria 
poporului şi a armatei asupra monarhiştilor izolaţi 368 ; în 1887 
- victoria asupra monarhiştilor şi  oportuniştilor coalizaţi 151. 
Viitoarea victorie trebuie să fie o victorie asupra monarhişti
lor, oportuniştilor şi radicalilor coalizaţi 339. 

La urma urmelor, Clemenceau a contribuit nu în mică 
măsură la adoptarea hotărîrii, abandonîndu-1 pe Freycinet în 
favoarea lui Carnat. Era minimum ce putea face după ce că
zuse orbeşte în cursa lui Ferry. Dar oricum, e ceva. Iar in 
actualele împrejurări, o asemenea soluţie legală, determinată 
de presiunea tot mai mare a muncitorilor parizieni, reprezintă 
tot ceea ce ne-am fi putut dori. Este, ca în majoritatea zilelor 
revoluţiei, perioada de ascensiune. 

Cum s-au comportat soldaţii ? Mă refer la infanterie .  
Aceste victorii paşnice sînt un mijloc excelent d e  a-l de
prinde pe soldat cu superioritatea şi infailibitatea maselor 
populare. lncă o zi sau două ca asta şi soldatul va întoarce 
cu siguranţă arma. 

Sadi Carnat nu va face mare ispravă. După cele întim
plate, preşedinţia a sucombat. Preşedintele a coborît la ran
gul de marionetă care, la ordinul Camerei numeşte şi desti
tuie miniştri . 

Să sperăm că vor mai fi şi alte scandaluri. Cred că lu
crurile au mers prea departe, pentru a se mai putea opri. 
Burghezii vor ţipa : ajunge ! dar trebuie să fii prea mărini-

153) Felix-Gustave Saussier. - Nota red. 
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mos pentru a îngropa toate aceste vechi istorii - dar să spe
răm că urmărirea hoţilor va fi pentru radicali singurul mijloc 
de a ajunge la putere. 

Cu drag al d-tale, 
F. E. 

Social Democratic Federation trebuia să se deplaseze du
minică la Trafalgar Square ; "Daily News" nu suflă o vorbă 
despre asta şi, fireşte, că Hyndman nu este expus nici unui 
pericol 652. 

Publicat pentru prima oară Originalul în limba franceză 
într-o formă prescurtată în : „Le Socia- Tradus din limba franceză 
liste" nr. 110, decembrie 1887 ; integral 
ln : F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
�Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

379 

Engels către Hermann Schli.iter 

la Hottingen-Zlirich 

Londra, 7 dec. 87 

Dragă domnule Schliiter, 
Cel mai bine ar fi să alcătuiţi o culegere intitulată „Mici 

articole, 1871-75" 653, de F. Engels, după cum urmează : 
1) Articolul despre Vogt, 1871,  nr. 38, 14 mai 654 
2. "Literatura din emigraţie" 
3) Scrisoarea lui Tkaceov 154). ,_ . 

4) "Cu privire la problema socială în Rusia" 
5) "Bakuniştii la lucru". 
Articolul din "N[eue) Rh[einische] Zf eitung]" 155) nu tre

buie inclus ; în primul rînd el necesită în momentul de faţă 
o completare (în interesul prietenilor ruşi), iar în al doilea 
rînd intenţionez să editez mai tîrziu o culegere de articole ale 
lui Marx şi ale mele publicate în "Neue Rheinische Zeitung". 
Despre aceasta am putea discuta mai tîrziu. 

1M) F. Engels. ,.Literatura din emigraţie14 IV. ...... Nota red. 
1iiS) F. Engels. „Panslavismul democrat". - Nota red. 
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Propun „Bakuniştii l� lucru" cu paragrafele din capitolul 
al Ill-lea numerotate corect. Vă rog să-mi trimiteţi această 
coală pentru a o citi, ca să fiu sigur că totql e în ordine. 
La celelalte coli corectura se poate face acolo. 

Dacă aţi reuşi să-mi procuraţi încă 1 sau 2 exemplare 
din „Revue der N[euen] Rh[einischen] Zeitung" (complet), aş 
plăti cu plăcere pentru ele. Am doar numerele 3, 5 şi 6, aşa 
că doresc şi numerele 1, 2 şi 4. 

Lucrarea „Patrioţii de paradă" 156) o veţi primi curînd, 
acum scriu introducerea. Mă străduiesc să pregătesc şi „Teoria 
violenţei" 533. 

In ce priveşte celelalte chestiuni - 1) legat de articolele 
din „N eue Rheinische Zei tung" vezi mai sus ; 2) „Revue der 
Neuen Rheinischen Zeitung" nu poate merge fără o introdu
cere şi asta cere timp ; 3) „Problema militară în Prusia" i-am 
vîndut-o lui Meissner, cu care nu pot să intru în conflict şi, 
pe deasupra, ceea ce scrie acolo ar fi acum - fără explicaţii 
- în multe cazuri absolut greşit înţeles . 

.__ După Anul Nou trebuie să mă apuc de volumul al III-lea 
al „Capitalului" şi din acest motiv trebuie să-mi menajez 
ochii. Prin urmare, deocamdată nu pot face absolut nimic 
pentru dv., în afară de cele pentru care m-am angajat. Imi 
pare foarte rău, dar nu se poate altfel. Imediat ce manuscri
sul intră la tipar, în perioa<;la cînd se face corectura, dacă 
ochii mei vor fi din nou în ordine, voi avea timp pentru dv. 
Dar gîndiţi-vă că eu încă nu pot să. scriu decît cîteva ore la 
lumină de zi, pe care aici de multe ori n-o ai nici măcar pe 
bani şi în plus - o vastă cor.espondenţă. 

Cu salutări călduroase. 

Publicat pentru prima oară 
ln : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII, 1935, ed. rusă 

Al dv., 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

158) S. Borkheirn. "In amintirea p atrioţilor de paradă germani din 
1 806-1 807". - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky 

I.a l.ondra 

655 

Londra, 20 dec. 1887 

Dragă Kautsky, 
Trebuie să plec astăzi la Brighton si voi încerca să fiu 

înapoi mîine seară. Intrucît însă poate iiiterveni ceva, ar fi, 
probabil, mai sigur ca în loc de mîine să ne faceţi plăcerea 
de a veni la noi joi 157) seara. 

Cu cele mai calde salutări 

Publicat pentru prima oară în : 
„Aus der Fri.ihzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky", 
Praga, 1935 

3 8 1  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Paris 

Londra, 24 dec. 1887 

Dragă Laura, 
Nimeni nu s-a bucurat atît de mult la primirea noii 

voastre adrese ca Nim. Ea se temea îngrozitor - nu atît pen
tru pudding, cît pentru unul din torturile care îl însoţeau şi 
care era destinat copiilor. Cum nu exista nici o posibilitate 
sigură şi rapidă de a comunica cu voi, şi cum ştia că Paul 
este în stare să înghită două torturi într-o zi, era, într-adevăr, 
foarte îngrijorată. Acum, ea speră că această scrisoare va 
ajunge mai înainte de a fi fost atacat acest tort şi că tu vei 
fi atît de bună să ai grijă să-l primească a qui de droit 158) .  

Anexez un cec de 25 de I.st., cele 5 I.st. suplimentare 
sînt un mic dar de Crăciun pentru tine, care sînt convins, îşi 
vor găsi rapid întrebuinţarea. 

167) 22 decembrie. - Nota red. 158) - cel căruia i se cuvine. - Nota red. 
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Schorlemmer este aici, iar eu îl aştept dintr-o clipă în 
alta, astfel incît trebuie să închei aceată scrisoare înainte de 
a veni el. 

Marţea trecută am fost la Brighton pentru a-l vedea pe 
Gumpert, care este acolo - în general arată foarte bine, dar 
moralmente este încă teribil de zdruncinat - şi-a pierdut 
complet energia şi încrederea in sine. Tînăra lui soţie, biata 
de ea, trebuie să sufere foarte mult. Poate la primăvară îl 
vom putea zgîlţîi un pic. 

„P[all] M[all] G[azette]" devine groaznic de anostă - fie 
un plictis cronic, fie senzaţii tari şi un panopticum de groză
vii. Stead a îmbătrînit - un fanatic puritan, care ar fi tre
buit să trăiască la 1648, astăzi este realmente anacronic. 
Intr-o privinţă, însă, este util şi bun - el urăşte responsabili
tatea şi făţărnicia clasei de mijloc. 

Poimîine am să-ţi trimit cîteva reviste umoristice ame
ricane, mai întîi trebuie să le arăt aici. Parvenitul în toată 
splendoarea ! Ce încîntaţi sînt de ei în ţinută de seară ! Iar 
vulgaritatea ţîşneşte prin toţi porii, mai ales atunci cînd vor
besc despre socialism. După aşa ceva, eşti cuprins de senti
mente mai bune faţă de „societatea" britanică. 

Cu drag al tău, 
F. Engels 

Jollymeyer a fost foarte „temerar", ieri seara �i a pierdut 
5 pence jucînd cu Nim. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
F. Engels, P. et. L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

382 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Paul Lafargue 

la Paris 

Londra, 29 decembrie 1887 

Dragă Laf13:rgue, 
Am aşteptat pînă astăzi răspunsul, pentru a putea afla 

de la Kautsky detalii despre respectabilul Oberwinder 655• Cu-
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noşteam chestiunea în linii generale, dar voiam să am o 
confirmare. 

După 1873, Oberwinder a jucat un anumit rol în miş
carea de la Viena. Era un vechi lassallean şi redactor al săp
tămînalului „Volkswille". Deputaţii din parlamentul austriac 
erau aleşi pe atunci de către dietele provinciale, iar liberalii 
făceau agitaţie pentru alegeri directe pe circumscripţii. O[ber
winder] a trecut de partea lor cu un fanatism cu atit mai 
dezinteresat cu cît el era plătit de liberali - prin interme
diul unui domn Szeps de la „Neues Wiener Tagblatt". Sub 
pretextul că cererea liberalilor reprezintă primul pas spre su
fragiul universal, el a cerut muncitorilor să-i sprijine. Scheu 
s-a opus. O[berwinder] a obţinut la Viena majoritatea şi i-a 
constrîns pe Scheu şi pe prietenii lui să se separe. Aceştia 
din urmă, deţinînd majoritatea în provincie, au întemeiat 
„Gleichheit" la Wiener-Neustadt, iar în ziarul lor l-au atacat 
pe O[berwinder], reproşîndu-i cele de mai sus şi altele. Ober
winder l-a dat pe Sch[eu] în judecată pentru calomnie, dar 
curtea cu juri a declarat că Sch[eu] şi-a probat cauza şi l-a 
achitat. 1n acest proces s-a dovedit, în afară de aceasta, că 
O[berwinder] a cheltuit pentru săptămînalul său suma de 
10  OOO de florini (25 OOO franci) subscrişi pentru crearea unui 
cotidian, precum şi alte asemenea fapte. Pe scurt, acest pro
ces a subminat poziţia lui O[berwinder] la Viena, iar liberalii 
nu mai aveau nici un interes să-l plătească ; el a plecat la 
Hamburg şi a intrat în relaţii cu grupul lassalleenilor condus 
de B răuer, una din acele secte în care îşi dădea obştescul sfir
şit lassalleeanismul muribund. Aceştia erau mic-burghezi de 
cea mai pură speţă ; sînt mai bine de 10 ani de cînd secta nu 
mai există. Atunci O[berwinder] a plecat la Paris. Cu aproape 
un an în urmă a publicat o broşură 159) în care îi chema pe 
muncitorii germani să se ralieze politicii lui Bismarck şi să o 
sprijine, pentru ca în schimb acesta să-i fericească cu reforme 
sociale. 

După cum vedeţi, acesta este un lassalleean care poate 
afirma că nu şi-a trădat niciodată propriile opinii : 1 .  el crede 
în atotputernicia sufragiului universal şi de aceea i-a sprijinit 
pe liberali ; 2) Lassalle a cerut ca în lupta dintre regalitate şi 
burghezie muncitorii să se situeze de partea regalităţii - iată 
de ce O[berwinder] este partizanul lui Bismarck. Avînd în 
vedere însă că în Germania lassalleanismul este pe cale de 

m) H. Oberwinder. „Sozialismus und Sozialpolitik". - Nota recl_ 
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dispariţie, de ce n-ar fi acceptat acest vechi lassalleean banii 
lui Bismarck, aşa cum i-a acceptat pe cei ai liberalilor aus
trieci ? Dar în momentul cînd a primit primul bănuţ de la 
Bismarck, a înţeles că are de-a face cu unul mai tare decît 
el şi că a căzut în cursă. 

Descoperirea pe care au făcut-o oamenii noştri în Elveţia 
poate fi de o importanţă excepţională - autorităţile elve
ţiene vor face tot posibilul pentru a-i compromite pe pru
sieni, iar afacerea de la Geneva - un complot nihilist -

va face mare vîlvă. Iată cum iese la iveală întreaga prostie a 
poliţiei prusiene ! Acest Haupt, prins la locul crimei de cîţiva 
muncitori curajoşi care fac o percheziţie la el (iar el admite 

asta ! )  şi găsesc corespondenţa lui cu Krilger, acest Haupt 
este atît de muff 160) încît recunoaşte că a fost copoi timp de 
7 ani ! Unui om ca ăsta i se încredinţează o asemenea mi
siune ! Cum să te mai mire că au fost plătiţi Nonne şi Ober
winder ! Dar Heine obişnuia să spună : copoii poliţiei pru
siene sînt cei mai periculoşi, deoarece nu sînt plătiţi. Ei speră 
însă în permanenţă să fie plătiţi şi asta îi face să fie activi 
şi inventivi. Dacă Prusia i-ar plăti, ei n-ar mai face doi bani. 

Sper că Laura a primit exemplarele din „Puck" şi 
„Judge" pe care i le-am trimis ieri. 

Protejatul d-tale, Stead, este foarte util în momentul de 
faţă - lucru pe care nu-l contestă nimeni ; totuşi acest om, 
care apără cînd este vorba de Rusia o stare de lucruri pe 
care o atacă atunci cînd este v01 ba de Irlanda, trăieşte într-un 
alt secol decît noi. Apăraţi şi Salvatin Army 161), căci fără ea 
dreptul de a organiza pe stradă procesiuni şi discuţii ar fi în 
Anglia mult mai nesigur decît este acum. 

Nim, Jollymeyer, Pumps şi micuţii sînt la teatru, unde 
văd "Hans barcagiul", o piesă americană în care apar mulţi 
copii şi un cîine mare. 

HO) - prost. - Nota trad. u1) - Armata Salvării. - Nota trad. 



Scrisori din 1887 

Picturile Laurei se vor usca greu pe o vreme ca asta 
de aici. 

Mii de urări cu ocazia Anului Nou. 

Al vostru devotat, 
F. E. 

li scriu lui Mesa, adresa lui este tot 36, Rue de Bac ? 
Oare "Socialiste" nu mai apare ? 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în : 
F. Engels, P. et. L. Lafargue." 
„Correspondance", t.  11 ,  Paris, 1956 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba franceză 
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Adnotări 

1 La 31 martie 1883, P. Lavrov i-a comunicat lui Engels că ii expe
diază un mandat poştal de 1 24,50 franci, primiţi de P. Kranz 
(pseudonimul lui P. L. Lavrov) de la studenţii Institutului teh
nologic pentru a se depune o coroană de flori pe mormintul lui 
K. Marx. Engels a publicat o notă despre depunerea coroanelor 
din partea studenţilor ruşi în ziarul "Der Sozialdemokrat" (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 19, Editura politică, Bucureşti, 
1964, p. 367). - 7. 

2 Conform planului lui Marx, volumul al II-iea al „Capitalului" tre
buia să fie alcătuit din două cărţi. Ulterior, Engels a hotărit să 
editeze manuscrisele lui Marx cuprinzînd aceste cărţi sub forma 
volumelor al II-iea şi al III-iea ale „Capitalului" (vezi volumul 
de faţă, p. 1 24, 126). Engels face o descriere detaliată a manuscri
selor lui Marx în prefaţele sale la aceste volume (cf. K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 24, Editura politică, Bucureşti, 1967, p. 7-13 
şi voi. 25, partea I, Editura politică, Bucureşti, 1969, p. 7-15). -
7, 9, 1 0, 12, 19, 22, 23, 24, 30, 31, 33, 38, 44, 41, 49, 58, 63, 65, 70, 93, 
97, 119, 1 24. 

3 In februarie 1883, G. A. Lopatin a fugit din gubernia Vologda, 
unde era deportat, reuşind să ajungă la Paris, iar de acolo la 
Londra. - 7. 

4 In suburbia pariziană Argenteuil locuia familia fiicei mai mari a 
lui Marx, Jenny, decedată în ianuarie 1883 : soţul ei, Charles 
Longuet, şi cei patru copii Jean, Edgar, Marcel şi Jenny. - 8. 

5 La sfîrşitul lui aprilie 1883 P. Lafargue, J. Guesde şi J.  Dormois 
au fost judecaţi de curtea cu juri din Moulin pentru discursurile 
pe care le rostiseră ei la Montlm;on şi în alte localităţi în toamna 
anului 1882 ; ei au fost acuzaţi de complot şi inştigare la război 
civil .  Curtea i-a condamnat la cite şase luni închisoare şi la plata 
unor amenzi. Guesde şi Lafargue şi-au executat pedeapsa în în-

chisoarea Sainte-Pelagie, din Paris, începînd de la 21 mai 1883. -
8, 33, 35, 46, 52, 53, 65, 615, 69, 1 18. 
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6 Este vorba de Uniunea social-democrată din Olanda, creată în 
1881 ; Nieuwenhuis a fost unul dintre întemeietorii acestei uniuni. 
- 10. 

7 Este vorba de congresul de la Copenhaga (29 martie şi  2 aprilie 
1883) al Partidului muncitoresc socialist din Germania. Rezoluţiile 
con,;resului au reprezentat un nou pas în lupta aripii revoluţio
nare a partidului împotriva elementelor oportuniste, care şi-au 
intensificat activitatea după congresul de unificare al social-de
mocraţiei germane (Gotha din 1875) ; congresul s-a pronunţat în una
nimitate împotriva politicii împăciuitoriste faţă de clasele domi
nante, a chemat partidul la continuarea luptei revoluţionare şi la 
demascarea demagogiei sociale a lui Bismarck. - 11, 18, 27. 

8 Această scrisoare constituie răspunsul la scrisoarea din 7 aprilie 
1883, a lui J. T. Knowles, editorul revistei „The Nineteenth Cen
tury'", prin care acesta îl ruga pe Engels să-i trimită o prezentare 
în li mba engleză a „Capitalului" lui Marx, deoarece intenţiona 
să publice în revistă articole pe această temă. - 12. 

9 Această scrisoare este răspunsul lui Engels la scrisoarea lui Van 
Patten din 2 aprilie 1883 ; acesta din urmă relata că în cadrul 
unei demonstraţii consacrate memoriei lui Marx, Johann Most şi 
partizanii  săi au declarat că Most ar fi  fost un prieten apropiat 
al lui Karl Marx, că el ar fi  contribuit la popularizarea „Capita
lului" în Germania şi că Marx ar fi aprobat propaganda făcută 
de Most. Răspunsul la scrisoarea lui Van Patten a fost inserat de 
Engels în limba germană, în articolul „La moartea lui Karl Marx" 
publicat în ziarul „Sozialdemokrat", Nr. 21, din 17 mai 1883 (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Editura politică, Bucureşti, 
196'1, p. 371-375) ; în acelaşi articol, Engels a reprodus şi pasaje 
din scrisoarea lui Van Patten. - 13 . 

.10 In această scrisoare Engels se referă la telegramele trimise prin 
care anunţa moartea lui Marx (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 35, Editura politică, Bucureşti, 1984, p. 448 şi 454). Scrisoarea 
a fost determinată în principal de faptul că, după moartea lui 
Marx, publicaţia socialistă americană „New Yorker Volkszeitung'· 
s-a situat pe o poziţie neprincipială, făcînd propagandă prelegerilor 
ţinute de liderul anarhiştilor, Johann Most, în special în prele
gerile pe tema capitalul şi munca, inspirate de broşura „Kapital 
und Arbeit" care avea pretenţia că reprezintă o expunere popu
lară a „Capitalului" lui Marx. - 15. 

11 In scrisoarea sa din 18 aprilie 1883, care constituie răspunsul la 
scrisoarea lui Engels din 17 aprilie (vezi volumul de faţă, p. 13), 
Knowles anunţa că intenţionează să publice în revista „Nineteenth 
Cenlury", sub semnătura lui Engels, traducerea în l imba engleză 
a conspectului volumului I al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, vol. 16, Editura politică, Bucureşti, 1963, p. 259-309. 
- 16. 

:J.2 Articolul lui Engels despre care este vorba în scrisoarea de faţă 
a fost publicat în „Sozialdemokrat" nr. 19 şi 21, din 2 şi 17 mai 
1883, sub titlul „La moartea lui Karl Marx" (vezi K. Marx şi 
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F. Eng-el'>, Ope1·e, voi. 19, Editura politică, Bucureşti, 1'64, p. 3u7-
375). El a constituit răspunsul la articolele calomnioase la adresa 
lui Marx şi Engels publicate de P. Brousse, unul dintre lideru 
posibiliştilor, în „Le Proletaire" nr. 234 şi 237, din 24 martie şi 
H aprilie 1883. 

Posibiliştii - curent oportunist în mişcarea socialistă fran
ceză, aflat sub conducerea lui Brousse, Malon şi alţii, care în 1884 
ciu provocat o sciziune în Partidul muncitoresc francez. Fiind îm
potnva tacticii revoluţionare, liderii acestui curent propagau prin
cipiul : să tindem spre ceea ce este „posibil", de unde şi denu
mirea de „posibili1ti". In ultimul deceniu al secolului trecut in
fluenţa lor s-a redus considerabil, iar în 1902 majoritatea posib1-
lht1lor a aderat la Partidul Socialist Francez, fondat de Jaures. 
- 17, 144, 320, 434. 

13 In ,.New Yorker Volkszeitung", nr. 68 din 20 martie 1883 se făcea 
cuno'>cut că după terminarea mitingului de doliu al muncitorilor 
newyorkezi în memoria lui Marx, lui Engels i s-a trimis urmă
toarea telegramă : „Proletariatul din New York, întrunit la lnst1-
tutul Cooper, cinsteşte memoria nemuritorului său Karl Marx şi 
adresează tuturor fraţilor chemarea : Proletari din toate ţările, 
u:11ţ1-vă !" - 18. 

H La ID martie 1883, Sorge îi scria lui Engels că, deoarece propaganda 
lui Henry George în America dăunează mişcării muncitoreşti, ar 
fi bme să se dea publicităţii scrisoarea lui Marx către Sorge din 
20 iunie 1881 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 35, Editura 
politică, Bucureşti, 1984, p. 198-201), care conţinea o critică a 
căr\ii lui Henry George „Progress and Poverty", apărută la New 
York în 1880. - 1 9, 1 18, 608, 632. · 

15 Afllnd de�pre apropiata apariţie a lucrării lui Engels „Dezvoltarea 
sociali5mului de la utopie la ştiinţă", Sorge scria la 19 martie 1883 
că ar fi putut să-i propună lui O. Weidemeyer să traducă aceasta 
lucrare în limba engleză şi să o editeze în S.U.A. Acest proiect 
însă nu s-a realizat. - 19.  

16 Este vorba de întoarcerea lui  E.  Bernstein în Elveţia de la Co
pennaga, unde participase în calitate de delegat la Congresul Parti
dului muncitore5c socialist din Germania. - 19.  

17 In scrisoarea de faţă Engels răspunde economistului burghez ita
lian A. Loria, care scri5ese un articol calomnios intitulat „Karl 
l\Iarx", publicat în revi5ta „Nuova antologia di scienze, lettere 
ed arti", ser. 2, voi. 38, fas. 7, Roma, 1883, p. 509-542. Scrisoarea 
lui Engels a fost publicată în limba germană în „Sozialdemokrat", 
nr. 21, din 17 mai 1883, fiind inserată în articolul „La moartea lui 
Karl Marx" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Editura 
politică, Bucure5ti, 1964, p. 373-375). 

Articolul calomnios şi total confuz al lui Loria a fost criticat 
de Engcls şi în prefaţa la volumul al Iii-lea al „Capitalului" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 25, partea I, Editura politică, 
Bucureşti, 1969, p. 22-25). - 20. 
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18 Aluzie la. aprecierea făcută de A. Lamartine în lucrarea „I I ' ..,toirC' 
de la revolution de 1848", tome I, Bruxelles 1849, p. 251, la adresa 
lm Proudhon, apreciere pe care Loria o foloseşte în articolul său 
„Karl Marx". - 21 . 

19 Socialiştii de catedră - reprezentanţii unuia d intre curentele ideo
logice burgheze din ultimele trei decenii ale secolului trecut, în 
maj0ritate profesori de la universităţile germane ; sociali5tii de 
catedră propagau de la catedr�le universitare reformismul burghez, 
prezentîndu-1 drept socialism. Socialiştii de catedră (A. Wagner, 
G. Schmoller, L. Brentano, W. Sombart şi alţii) susţineau că statul 
e situat deasupra claselor, că e capabil să împace clasele antago
niste şi să introducă treptat „socialismul", fără a atinge interesele 
capitaliştilor. Programul socialismului de catedră se rezuma la or
gamzarea asigurării muncitorilor pentru caz de boală sau de acci
dente de muncă, la reglementarea prin lege a relaţiilor d intre 
muncitori şi patroni etc. şi avea drept scop să-i abată pe munci
tori de la lupta de clasă. Socialismul de catedră a fost unul dintre 
izvoarele ideologice ale revizionismului. - 22, 140, 184, 225, 346, 
380, 385, 410. 

20 Este vorba de Internaţionala I (Asociaţia Internaţională a Munci
torilor) - prima organizaţie proletară de masă, întemeiată de 
K. Marx şi F. Engels. - 23. 

21 In scrisoarea din 17 martie 1883, Bebel îi comunica lui Engels că 
la C'ongresul Partidului muncitoresc socialist din Germania, care 
urma să se ţină la Copenhaga, va propune să se pună pe mor
mîntul lui Marx o piatră funerară din p artea întregului o::ir�tid 
(vezi A. Bebel. D in viaţa mea, vol. III, Editura politică, Bucu
reşti, 1958, p. 256). - 24 . 

22 Este vorba de legea excepţională împotriva socialiştilor, promul
gată de guvernul Bismarck cu sprijinul majorităţii Reichstagului 
la 21 octombrie 1878, în scopul luptei împotriva mişcării socialiste 
şi muncitoreşti. Astfel partidul social-democrat din Germania a 
fost scos în afara legii ; au fost interzise toate organizaţiile parti
d ului, organizaţiile muncitoreşti de masă, presa socialistă şi mun
citorească, literatura socialistă a fost confiscată, iar social-demo
craţii au fost supuşi represiunilor. Acţiunea legii era prelungită la 
fiecare 2-3 ani. Dar partidul social-democrat, care cu ajutorul 
activ al lui Marx şi Engels a izbutit să învingă şi elementele opor
tuniste şi pe cele „ultrastîngiste" din rîndurile sale, a reu5it ca 
in perioada legii excepţionale, imbinînd în mod just munca ile
gală cu folosirea posibilităţilor legale, a reuşit să-şi întărească sub
stanţial şi să-şi extindă influenţa în mase. Sub presiunea m işcării 
muncitoreşti de masă, legea excepţională a fost abrogată la 
1 octombrie 1890. Referitor la această lege Engels a scris mai multe 
artiC'ole : „Legea excepţională împotriva socialiştilor în Germania -
Situaţia din Rusia", „Bismarck şi partidul muncitoresc german" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19 Editura politică, Bucu
reşti, 1964, p. 160-161 şi 297-300), „Alegerile din Germania din 
1890'·, „Şi acum ?", „Scrisoare de rămas bun către cititorii ziarului 
.-Sozialdemokrat»" (vezi K. Marx şi F. Engels. O pere, vol. 22, Edi-
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tura politică, Bucure5ti, 1965, p. 3-10 şi 76-79). � 24, 27, 31, 37, 
45, 97, 100, 104, 1 18, 129, 133, 134, 142, 147, 149, 165, 187, 198, 212, 
216, 220, 230, 240, 265, 268, 272, 284, 289, 294, 298, 300, 302, 305, 313, 
434, 517, 561, 590, 602, 608. ' I  

23 P i  intre materialele acuzării în procesul de l a  Leipzig d e  înaltă 
tractare intentat lui Leibknecht, Bebe! şi Hepner în martie 1872 
figura şi „Manifestul Partidului Comunist" al lui Marx şi Engels, 
d rept care el a fost inclus în protocolul intitulat „Leipziger Hoch
verrathsprozess. Ausfi.ihrlicher Bericht liber die Verhandlungen des 
Schwurgerichts zu Leipzig in dem Prozess gegen Liebknecht, Bebel 
und Hepner wegen Vorbereitung zum Hochverrath vom ll--t2fi Mărz 
1 872". Leipzig, 1872, S. 97-119. - 24. 

24 E�te vorba de contractul cu Wiegand, care a editat în anul 1845 
lucrarea lui Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". A doua 
ediţie a acestei lucrări, revăzută de autor, a văzut lumina tipa
rului în editura Dietz. - 26, 246, 249, 251, 260. 

25 Fragmente din această scrisoare au fost publicate pentru prima 
dată in cartea : A. Bebe!. „Aus meinem Leben", vol. III, Stuttgart, 
1914. - 27. 

26 Brakke îi scria lui Engels la 6 iunie 1879 : „Sînt entuziasmat de 
Bebel - el este singurul dintre noi care posedă arta tacticii par
lamentare". - 27. 

27 La alegerile din 1881, Bebel nu a fost ales în Reichstag. ln �pri
he 1883, social-democraţii din Hamburg l-au propus pe Bebel la 
alL gerile suplimentare, organizate ca urmare a decesului unui de
putat, din partea partidului progresist (vezi adnotarea 62). La 2 mai 
1383, Bebel îi scria lui Engels că în condiţiile legii împotriva socia

liştilor, activitatea de agitaţie şi în special cea parlamentară este 
în Germania prea puţin eficientă şi de aceea el a cerut alegătorilor 
d in  Hamburg să nu-l propună. Dar scrisoarea lui a ajuns prea 
tirziu ; la 29 iunie Bebel a fost ales deputat în Reichstag, întrunind 
J 1 711 voturi. - 27. 

28 Bebe! ii numea „şovăielnici" pe reprezentanţii aripii de dreaota 
a Partidului social-democrat din Germania : Geiser, Blos, Hasen
clever, Rittinghausen şi alţii. - 27. 

29 EstP vorba de obiecţiile lui Marx şi Engels împotriva unim pre
mature a Partidului muncitoresc social-democrat (eisenachienii) cu 
lassalleenii. Aceste obiecţii au fost formulate de Marx în lucrarea 
„Critica programului de la Gotha" şi de Engels în scrisoarea către 
Bebe! din 18-28 martie 1875 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 19, Editura politică, Bucureşti, 1964, p. 3-10 şi 1 1-34). <;a 
rezultat al unirii Partidului muncitoresc social-democrat, condu� 
de A. Bebe! şi W. Liebknecht, cu Uniunea generală a muncitorilor 
germani de orientare lassalleană, al cărei preşedinte era W. Ha
sonclever, iar unul dintre conducători W. Hasselmann, a fost creat 
Partidul muncitoresc socialist din Germania. Proiectul de program 
al partidului unificat prezentat congresului de la Gotha din 1875 
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conţinea greşeli grave şi concesii de principiu făcute lassalleanis
mului. Salutînd unificarea celor două partide, Marx şi Engels, s-au 
pronunţat împotriva compromisului ideologic cu lassalleenii '?i au 
criticat sever tezele eronate ale p roiectului de program. Proiectul 
a fost totuşi adoptat de congres numai cu unele mici modificări ; 
Hasenclever a fost ales unul dintre preşedinţii conducerii parti
dului iar liasselmann a intrat, în iunie 1875 în conducerea „tipo
grafiei cooperatiste generale germane din Berlin", creată prin hotă
rîrea congresului de unificare de la Gotha. - 27. 

30 Este vorba de călătoria lui Fritzsche şi Viereck in S.U.A. in fe
bruarie-mai 1881 din însărcinarea Partidului muncitoresc socialist 
din Germania. Scopul călătoriei il constituiau agitaţia şi colectarea 
de bani pentru fondul electoral al partidului. Deşi ca rezultat al 
acestei călătorii s-a strîns o importantă sumă de bani, agitaţia fă
cută în S.U.A. de Fritzsche şi Viereck nu a avut un caracter pro
letar, de clasă şi a adus prejudicii atît mişcării muncitoreşti ger
mane, cit şi celei americane. - 28, 85. 

31 ln a doua jumătate a lunii aprilie şi la începutul lui mai 1883, 
în Reichstag au fost examinate, in a doua lectură, proiectul de 
lege cu privire la asigurarea muncitorilor in caz de boală şi pro
iectul de lege privind modificarea statutului meseriilor ; ambele 
legi constituiau o parte a aşa-numitei „legislaţii muncitoreşti" a lui 
Bismarck ; după examinarea în cea de-a treia lectură, fracţiunea 
social-democrată din Reichstag a votat împotriva acestor legi la 
31 mai şi la 2 iunie 1883. - 29. 

32 W. Bios a fost expulzat din Hamburg la sfîrşitul anului 1880 cînd, 
într-o serie de localităţi din Germania, a fost instituită aşa nu
mita mică stare de asediu (vezi adnotarea 45). In scrisoarea trimisă 
lui Engels din Bremen la 4 februarie 1881 se arăta descurajat 
din cauza ofensivei reacţiunii şi tendinţelor capitularde. - 29. 

33 La 2 mai 1883 Bebel ii  scria lui Engels că in diferite ramuri ale 
economiei germane se observă simptome de criză. - 29. 

34 Extrasele făcute de Marx din surse ruseşti şi care se referă în 
principal la volumul al III-lea al „Capitalului", au fost publicate 
parţial de Institutul de marxism-leninism de pe lingă C.C. al 
P.C.U.S. - vezi arhiva Marx-Engels, vol. XI, 1948, vol. XII, 1952. 
vol. XIII, 1955. - 84, 93. 

35 Este vorba de manuscrisele economice ale lui K. Marx : 1) manu
scrisul din 1857-1858, editat de Institutul de marxism-leninism de 
pe l ingă C.C. al P.C.U.S. in 1939-1941 in limba germană sub titlul 
„Grundrisse der Kritik der Politischen Okonomie (Rohentwurf)" 
şi 2) manuscrisul din 1861-1863, intitulat de Marx „Contribuţii la 
critica economiei politice", a cărui cea mai mare parte o con
stituie „Teoriile asupra plusvalorii" - prima şi unica variantă care 
s-a păstrat a volumului al IV-lea al „Capitalului" (vezi K. Marx 
şi F. Engels, Opere, vol. 26, părţile I-III) - 34. 
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36 Este vorba, după cit se pare, de capitolul IV al lucrării lui Marx 
şi Engels „Ideologia germană" şi despre lucrarea lui Engels „Ade
văraţii socialişti" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 3, Editura 
politică, Bucureşti, 1958, p. 511-561 şi vol. 4, p. 247-291, care au 
fost scrise în timpul şederii lui Marx şi Engels la Bruxelles în 
1845-1847. - 36. 

37 _Protokoll ilber den Kongress der deutschen Sozialdemokratie in 
Kopenhagen. Abgehalten vom 29 Miirz bis 2 april 1883". Hottingen
Zilrich, 1883. - 37. 

38 Este vorba de scrisoarea adresată de Engels lui Bebel la 21 iunie 
1882 (vezi K. i'vlarx şi F. Engels, Opere, vol. 35, !Editura politică, 
Bucureşti, 1984, p. 330-333). - 37. 

39 Engels arc în vedere articolul intitulat „Zur Beurteilung von Karl 
Marx", publicat sub semnătura H.V.T. în ziarul „Koniglich privi
leg1rte Berlinische Zeitung von Staats-und gelehrten Sachen" nr. 235, 
din 24 mai 1883 ; autorul articolului îl prezenta pe Marx cu totul 
denaturat. - 38. 

40 Pagina care s-a păstrat din ciorna manuscrisului „Manifestulu\ 
Partidului Comunist" reprezintă prima variantă a capitolului ai 
I i -lea (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 4, Editura politică, 
Bucureşti, 1958, p. 483). - 38. 

41 Este vorba despre două poezii ale lui Weerth - _Cîntecul calfei", 
publicată în ziarul „Sozialdemokrat" nr. 24, din 7 iunie 1883, în
soţită de o prezentare biografică scrisă de Engels (vezi K. Marx 
'ii F. Engels, Opere, vol. 21, Editura politică, Bucureşti, 1965. 
p. 5-8) şi de „Podgorenii de pe Rin", publicată în „Sozialdemokrat" 
nr. 29, din 12 iulie 1883. - 39. 

42 După asasinarea de către narodnici la 1 martie 1881 a lui Ale
xandru al I I-iea, în Rusia se aştepta efectuarea unor reforme libe
rale ; dar în man ifestul din 29 aprilie 1881 Alexandru al III-lea 
declara că intenţionează să întărească şi să menţină autocraţia. 

In 1840, cînd şi-a început domnia Frederic Wilhelm al IV-lea, 
burghezia l iberală prusiană spera că el va înfăptui reformele con
stituţionale promise de tatăl său, Frederic Wilhelm al III-lea. Dar 
aceste �peranţe nu s-au împlinit. - 39. 

43 Engels are în vedere politica de expansiune colonială promovată 
de cercurile guvernante franceze în anii 70-80 : instituirea în 
1 881-1883 a protectoratului Franţei asupra Tunisiei, instituirea 
în 1876 a controlului financiar franco-britanic asupra Egiptului ş1 
intervenţia Franţei şi Angliei în treburile interne ale ţării, care 
a continuat pînă în 1882, cînd Egiptul a devenit în fapt o colonie 
a Angliei ; provocarea conflictului militar cu Madagascarul şi bom
bardarea coastelor acestuia în 1882 ; războiul colonial împotriva 
Tonkinului, început în 1882 şi extins împotriva Chinei, război în 
urma c:iruia, în iunie 1884, a fost instaurat protectoratul francez 
.asupra Indochinei. - 39, 62. 
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44 Această teză a fost inclusă în programul Partidului muncitoresc 
socialist din Germania, adoptat la congresul de la Gotha (vezi 
adnotarea 29). In program se arăta : „Eliberarea muncii trebuie 
să rl'ie opera clasei muncitoare, faţă de care toate celelalte clase 
cbnstiltule doar o singură masă reacţionară". Marx a criticat această 
teză în lucrarea „Critica programului de la Gotha". (K. Marx şi 
F. Engels, Opere, voi. 19, Editura politică, Bucureşti , 1964, p. 23-
24). - 40. 

45 Este vorba de „mica stare de asediu" - măsuri a căror aplicare 
era prevăzută în paragraful 28 al legii excepţionale împotriva socia
liştilor" (vezi adnotarea 22) ; aceste măsuri constau în decretarea 
de. către guvernele statelor germane a stării de asediu pe timp 
de un an în diferite districte şi localităţi ; în perioada stării de 
asediu adunările erau permise numai cu aprobarea poliţiei ,  difu-

. zanea de tipărituri în locurile publice era interzisă, persoanele con
si derate nesigure din punct de vedere politic erau expulzate din 
looalitatea respectivă, deţinerea şi vînzarea de arme era interzisă 
sau 1imitată. - 40, 86. 

46 In scrisoarea din 20 iunie 1883, L. Lafargue îi comunica lui En
gels că în timpul cît a stat cu Marx la Vevey (Elveţia) în au
gust-septembrie 1882. Marx i-a vorbit de planurile sale de viitor, 
că i-a promis că îi va da toate documentele si hîrtiile ne"f>sare 
pentru scrierea istoriei Internaţionalei I, şi că a rugat-o �J în
ceapă să traducă volumul I al „Capitalului" în limba engleză. 
- 44. 

I 
47 Este vorba de o parte din manuscrisele matematice ale lui Marx. 

pe care Engels le pareursese în 1881 cînd îi fuseseră date de Marx, 
nşa cum reiese din scrisorile adresate de Engels acestuia la 18 au
gust 1881, 5i 2 1  noiembrie 1882 (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, 
voi. 35, Editura politică, Bucureşti , 1984, p.  26-28 şi 117-118 . -
44, 48. 

48 In articolul său „La moartea lui Karl Marx", publicat în mai 1883 
în ziarul „Sozialdemokrat" (K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 19, 
Editura politică, Bucure5ti, 1964, p. 367-375) Engels afirma că 
printr-o dispoziţie verbală, Marx desemnase ca „executori testa
mentari pentru partea literară" - pe fiica sa, Eleanor şi pe En
gels. - 4lJ. 

49 Revoluţionara franceză Louise Michel a fost condamnată h iunie 
1883 la 6 ani închisoare şi la 10 ani de supraveghere poliţienească 
severă, . pentru participarea, în martie 1883, la demonstraţia <;ome
rilor din Paris. In ianuarie 1886 ea a fost amnistiată. - 46, 399. 

50 Vorbind despre traducerile în limba rusă ale „Manifestului Parti
dului Comunist", Engels avea în vedere, după cît se pare, pri ma 
ediţie rusă, apărută în 1869 la Geneva, şi cea de-a doua, apărută 
tot acolo în 1882. - 47. 

51 Este vorba de secţiunea a şaptea a volumului I al .. Capitalului" 
(vezi K. Mar:r şi F. Engels. Opere, vol. 23, Editura politică, Bucu
reşti, 1966, p. 574-776). - 47. 
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52 Este vorba de manuscrisele matematice ale lui Marx (Vezi adno
tarea 47). - 48. 

53 Esw vorba despre lucrarea socialistului francez G. Deville „Le 
Capital de Karl Marx, resume et accompagne d'un aper�u sur le 
socialisme scientifique". Engels a citit această lucrare pe care 
Deville o începuse încă în timpul vieţii lui Marx şi a făcut o 
serie de observaţii ; dar Deville nu a ţinut seama de cea mai mare 
parte a observaţiilor lui Engels, pretextînd că editorul l-a grăbit 
rn publicarea cărţii. Cartea a apărut la Paris în 1883 ; o carac
terizare a ei este făcută de Engels în volumul de faţă, p. 81.  

Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în cartea : M. Dommanget. „Karl Marx et Frederic Engels ', 
Paris, 1951. - 49. 

54 Intre 17 august şi 14 septembrie 1883 Engels s-a aflat la odihni 
la Eastbourne (pe litoralul sudic al Angliei). - 49, 50, 52, 54, 55, 63. 

55 Datele comunicate de Engels în acest paragraf 'li în cele următoare 
au fost solicitate de Liebknecht în scrisoarea din 10 august 1883 ; 
c·l a folosit aceste date în articolul său „Karl Marx", publicat 
Jn „Die Neue Zeit" nr. 10 d in 1883. Necrologurile pentru Jenny 
:Marx şi Jenny Longuet scrise de F. En gels sînt publicate în K. Marx 
<.i F. Engels, Opere, vol. 19, Editura politică, Bucureşti, 1964, p. 312-
313 şi 358-359. - 52. 

56 In scrisoarea din 25 iunie 1883, Martignetti îi mulţumea lui Engels 
pentru faptul că acceptase traducerea în italiană a lucrării lui 
Engels „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţa", facută 
de el după versiunea franceză. Exprimîndu-5i regretul că nu a putut 
traduce după originalul german, Martignetti l-a rugat pe Engels să-i 
indice metode de învăţare rapidă a limbii germane şi, de asemenea, 
<;.:i-1 spună de unde şi-ar putea procura lucrările lui Marx şi En
gels. La 30 iulie Martignetti îl anunţa pe Engels că i-a trimis 
l'.:! exemplare din lucrarea amintită, apărută în limba italiană la 
Benevento. - 53. 

57 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în limba franceză în revista „Le Mouvement Socialiste", Paris, 
t IV, nr. 45, 1 noiembrie 1900. - 54. 

58 ln august-septembrie 1888 J. Ph. Becker a fost grav bolnav. 
- 54. 

59 Este vorba de participarea lui J. Ph . Becker la lucrările congre�u
lui de la Haga al Internaţionalei I-a, din 1872. - 54. 

60 Intrucît editarea postumă a lucrărilor lui Marx reprezenta un 
volum de muncă imens, E. Bernstein i-a propus lui Engels să an
gajeze ca secretar pe soci-al-democratul austriac Emil Kahler-Rhein
tal. - 54. 

61 Problema republicii a fost abordată în „Sozialdemokrat" nr. 27, 
din 28 iunie 1883, în articolul „Aus Louise Michel's Vertheidigung� 
şi în nr. 28, din 5 iulie 1883 în articolul „Republik oder Mo
n archie ? Zum Jahrestag des Bastillesturmes". - 56. 
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62 Partidul progresist a fost înfiinţat în iunie 1861. El preconiza uni
ficarea Germaniei sub hegemonia Prusiei, convocarea unui parla
ment pangerman, formarea unui guvern liberal puternic, răspun
zator în faţa Camerei deputaţilor. In 1866, din partidul progres15t 
s-a desprins aripa de dreapta, care a format partidul naţ1onal
liberal (vezi adnotarea 176), partid care l-a sprijinit pe B1smarck 
în toate problemele esenţiale. Spre deosebire de acesta, partidul 
progresist a continuat să se proclame partid de opoziţie şi după 
reahzarea unificarii Germaniei, în 1871, deşi această opoziţie era 
pur declarativa, deoarece teama pe care i-o inspira clasa munci
toare şi ostilitatea pe care o nutrea faţă de mişcarea socialistă l l  
detc>rminau să se împace cu dominaţia junkerilor prusieni în con
diţiile Germaniei semiabsolutiste. In martie 1884, progresi5ti i au 
fuzionat cu aripa de stînga a partidului naţional-liberal şi au consti
tuit Partidul liberal din Germania (vezi adnotarea 169). - 56, 62, 
149, 523, 559, 560. 

63 "Kălnische Zeitung" Nr. 199, 20 iulie 1883. - 57. 

64 Este vorba de alegerile suplimentare pentru Reichstag, care au 
avul loc în iunie 1883. - 58. 

65 Expresie folosită de Bismarck pentru politica lui agresivă faţă 
de Franţa. - 58. 

66 In ianuarie 1883 Germania a semnat un tratat comercial -;;i un 
acord consular cu Serbia. 

La 12 iulie 1883 a semnat tratatul comercial şi de navigaţie 
cu Spania. 

In august 1883 s-au dus tratative privind aderarea României 
la Tripla alianţă, din care făceau parte Austro-Ungaria, Germa
nia şi Italia, care s-au încheiat cu semnarea unui tratat 5ecret de 
alianţă între România şi Austro-Ungaria, la care a aderat, în oc
tombrie acelaşi an, şi Germania. - 59. 

67 Federaţia democrată (Democratic Federation) - organizaţie a mun
citorilor sociali-;;ti şi democraţi radicali din Marea Britanie, înfiin
tată la 8 iunie 1881 sub conducerea lui H. M. Hyndman. ln au
gust 1884, Federaţia democrată s-a reorganizat şi si-a luat denu
mirea de Federaţia social-democrată (Vezi adnotarea 229). 

Manifestul Federaţiei Democrate a fost publicat în bro5ură tn 
1883 sub titlul .,Socialism made plain, being the Social <1rid Po
litica} Manifesto of the Democratic Federation." - 59, 109, 117, 
122, 1 26, 166. 

68 In 1881, Hyndman a editat broşura „England for All", care, în 
concepţia autorului, trebuia să servească drept comentariu la pro
gramul FederaţiPi democrate recent create sub conducerea lui. 
In două capitole ale acestei broşuri, Hyndman a prezentat într-o 
manieră denaturată unele pasaje din volumul I al .. Capitalului� 
lui Marx, fără a menţiona însă nici autorul şi nici lucrarea. Jn 
scrisoarea adresată lui Hyndman la 2 iulie 1881, Marx a protestat 
vehement împotriva procedeului fraudulos al lui Hyndman de a 
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adapta tezele comunismului ştiinţific la fundamentarea obiectivelor 
burghezo-democratice ale Federaţiei Democrate şi a rupt relaţiile 
cu el. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 35, Editura politică, 
Bucureşti, 198.J, p. 202-204). - 59, 117. 

69 In scrisoarea din 14 septembrie 1883, K. Kautsky a anexat şi un 
material editat, după toate probabilităţile, de reprezentanţii aripii 
uportuniste a social-democraţiei germane. Kautsky îi scria Im En
gels că acest material demonstrează că în condiţiile legii excepţio
nale împotriva socialiştilor elementele mic-burgheze din partid avan
sează pretutindeni lozinci cu caracter mic-burghez ; el propunea 
ca ziarul „Sozialdemokrat" şi Engels însuşi să combată această prac
t1di. - 60. 

70 Este vorba de încercarea autorităţilor colonial iste britanice dirr 
Queensland (Australia) de a anexa, în aprilie 1883, Port Moresby. 
din Noua Guinee ; în noiembrie 1884 guvernul britanic a reuşit să 
proclame un protectorat provizoriu asupra părţii de sud-est a Noii 
Guinee şi insulelor din vecinătate. - 62. 

71 Congresul ordinar al trade-unionurilor a avut loc la Nottingham 
între 10 şi 15 septembrie 1883. - 62. 

72 V. Adler a fost trimis la Engels de Kautsky. Adler, care se pre
gătea să devină inspector de fabrică, a efectuat în 1883 o călătorie
in Germania, Elveţia şi Anglia cu scopul de a cunoaşte munca ins
pectorilor. - 62. 

73 Este vorba de capitolul unu din volumul I al „Capitalului" lui Marx 
- .,,Marfa" (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Editura po
litică, Bucureşti, 1966, p. 49-98). - 64. 

74 Intilnirea lui G. Lopatin cu Engels a avut loc la cîteva luni dupa 
ce Lopatin a fugit din locul de deportare, Vologda, în străinătate. 
La 23 septembrie, Lopatin l-a vizitat pe Engels pentru a doua oară. 
Conţinutul convorbirii cu Engels, a fost relatat de Lopatin m scri
soarea către M. N. Oşanina, la 20 septembrie 1883 (K. Marx şi 
F. Engels, Opere, voi. 21, Editura politică, Bucurei;.ti, 1965, p. 471-
473). - 64. 

75 Volumul I al „Capitalului" lui K. Marx care a apărut la Hamburg 
în editura Meissner, a fost tipărit la tipografia editorului Wiegand 
din Leipzig. - 65. 

76 P. Lafargue lucra în acea perioadă la articolul „Le Ble en Ame
rique". - 68. 

77 In ,,Sozialdemokrat" Nr. 44, din 25 octombrie 1883, a fost publicat 
articolul lui E. Bernstein intitulat „Das Recht auf Arbeit", care
era o replică la un material publicat cu puţin timp înainte sub 
acelaşi titiu (vezi adnotarea 69 şi volumul de faţă, p. 60-62). - 69. 

78 Este vorba despre Conferinţa internaţională a muncitorilor, convo
cată la Paris Ia 29 octombrie 1883 din iniţiativa posibiliştilor (vezi 
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adnotarea 12), în scopul pregătirii condiţiilor pentr.u crearea unei 
noi Internaţionale. Vizînd să acapareze conducerea mişcării mun
citoreşti, organizatorii nu au invitat la conferinţă nici reprezentanţi 
ai socialhtilor francezi, n ici repn.-.zentanţi ai social-democraţiei ger
mane şi nici reprezentanţi ai altor organizaţii socialiste şi munci
tore')ti din principalele ţări europene. La conferinţă au fost repre
zentate numai trade-unionurile britanice şi partidele socialiste din 
Spania şi Italia. Dată fiind compoziţia participanţilor, conferinţa 
a adoptat rezoluţii cu caracter liberal-reformist. Conferinţa din 1883 
nu a exercitat o influenţă esenţială asupra mişcării muncitore�ti 
internaţionale. - 69, 100.· 

79 Scrisoarea de faţă este răspunsul la scriso'lrea adresată de V. Za
sulici lui Engels în octombrie - începutul lui noiembrie 1883 ; Za
sul!ci îl intrcba pe Engels dacă editorii ruşi i-au adresat propune
rea de a publica în limba rusă volumul al Ii-lea al „Capitalului'" 
la Petersburg, iar în cazul unui răspuns negativ ea îl  ruga pe En
gels să-şi dea acordul pentru traducerea şi editarea volumului de 
către emigranţii ru5i de la Geneva, membrii ai grupului „Elibera
rea muncii". Totodată, V. Zasulici îi trimitea lui Engels anunţui 
privind apropiata editare la Geneva a colecţiei „Biblioteka sovre
mennogo soţializma", precum şi traducerea în limba rusa a lucrării 
lui Marx „Muncă salariată şi capital". In încheiere îl informa că 
lucrarea lui „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă", ira
dU<;ă de ea în limba rusă, se află sub tipar. Această lucrare a apă
rut la GC'neva în 1884 sub titlul „Dezvoltarea socialismului ştiin
ţific". - 70. 

80 G. A. Lopatin a început traducerea în limba rusă a volumului I 
al „Capitalului" lui Marx în timpul şederii sale la Londra în 1870. 
El a întrerupt lucrul din cauză că .a plecat în Rusia pentru a fi 
prezent la revenirea lui Cernîşevski din deportare. Lopatin a în
ceput cu capitolul doi (în ediţiile ulterioare o;ecţiunea a II-a) şi a tra
dus aproape două treimi din ediţia I-a germană a volumului I al 
_Capitalului" ; restul traducerii a fost făcut de N. F. Daniel
son. - 70. 

81 Este vorba despre traducerea în limba germană a lucrării lm 
K. �Iarx „Mizeria filosofiei „Răspuns la filosofia mizeriei a dom
nului Proudhon»", apărută la Bruxelles şi Paris în 1847. Iniţial, la 
această traducere a lucrat E. Bernstein, căruia i s-a alăturat apoi 
K. Kaut-;ky. Engels a redactat traducerea şi a scris prefaţa, pre
cum şi o seric de note. Lucrarea a apărut în prima jumătate a 
lunii ianuarie 1885, la Stuttgart, în editura Dietz. - 72, 78, 129, 137, 
140, 177, 186, 189, 191, 195, 196, 259. 

82 „Marca" (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 19, Editura poli
tică, Bucureşti, 1964, p. 339-357) a fost scrisă de F. Engels spre 
sfîrşitul anului 1882 ca anexă la ediţia întîi germană a lucrării 
sale, „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" (Op. cit., 
p. 191-235) .  Această schiţă istorică a fost publicată în Sozialdemokrat 
(martie-aprilie 1883) şi în ediţie separată la Hottingen-Ziirich, sub 
titlul n Ţăranul german. Ce a fost ? Ce este ? Ce poate să fie ?" - 73. 



!13 In vara anului 1883, pe cînd se afla în închisoarea Sainte-Pelagie 
(vezi adnotarea 6), P. Lafargue a redactat pamfletul „Le Droit a 
la paresse. Rcfutation Du Droit au Travail de 1848", publicat ini
ţial in 1880 în „L'E:galitC", în vederea publicării lui în broşură ; bro
şura a apărut la Paris în 188� ; pamfletul a fost publicat 5i în 
limba germană în „Sozialdemokrat", sub titlul „Das Recht auf Faul
heit", în decembrie 1883 - ianuarie 1884. - 73, 91. 

84 Tinguitori (Heuler) - poreclă dată în Germania constituţ10nalişti
tilor burghezi de către democraţii republicani în perioada revolu
ţiei din 1848-1849 ; aici Engels se referă la reprezentanţii aripii 
de dreapta din partidul social-democrat din Germania. - 84, 142, 
147. 

85 Engels citează din anunţul privind editarea colecţiei „Biblioteka 
sovremennogo soţializma", dat publicităţii la Geneva la 25 septem
brie 1883 de social-democraţii ruşi şi care era totodată primul do
cument programatic al grupului „Eliberarea muncii" ; în acest do
cument se arăta, între altele : „Schimbîndu-se astăzi programul în 
sensul luptei împotriva absolutismului şi al organizării clasei mun
citoare ruse într-un partid aparte cu un program social-politic de
finit, foştii membri ai grupului „Ciornîi peredel" formează astăzi 
un grup nou - „Eliberarea muncii" şi rup definitiv cu vechile ten
dinţe anarhiste. - 7 3. 

86 In scrisoarea din 23 noiembrie 1883, Becker îl ruga pe Engels sa-1 
amintească Laurei Lafargue promisiunea făcută de aceasta în pre
zenţa şi cu asentimentul lui Marx de a-i restitui scrisorile dill pe
rioada 1848-1849. Becker dăduse aceste scrisori lui Marx în pe
rioilda cînd acesta lucra la pamfletul „Domnul Vogt" ; ulterior. 
Becker l-a rugat pe Engels să caute şi alte materiale trim�'*' de 
el m acea perioada lui Marx. - 74, 102, 153, 202, 298. 

87 In 1849, Engels şi Becker au luat parte la insurecţia din Baden -
Palatinat (vezi lucrarea lui Engels „Campania germană pentru con
situaţia imperiului" - K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 7, Editura 
politică, Bucureşti, 1960, p. 115-211,  precum şi articolul ,,J ohann 
Philipp Becker" - K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 21, Editura 
politică, Bucureşti, 1965, p. 316-321.) - 74. 

88 Este vorba de nota lui P. Lafargue publicată în „Le Cri du Peuple� 
nr. 53 din 19 decembrie 1883. Autorul critica poziţia pe care se 
situase ziarul „Labour Standard", organul de presă al trade-unio
nurilor britanice, care apărea sub redacţia lui J. Shipton, faţă de 
procesul din 1883 intentat unor membri ai unei societăţi irlandeze 
secrete care asasinează pe secretarul pentru problemele Irlandei, 
Cavendish, şi pe asistentul acestuia Burke. Spre deosebire de 
întreaga presă progresistă. „Labour Standard" a condamnat sever 
asasinarea, comisă după acest proces, de către O'Donnel, a principa
lului martor la proces, Carry, faţă de care opinia publică nutrea o 
mare antipatie. - 77. 

89 Engels are în vedere scrisoarea lui Rodbertus către R. Meyer din 
20 septembrie 1871, publicată în cartea „Briefe und Sozial-polit1schc 
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Aufsiitze von Dr. Rodbertus-Jagetzow. Herausgegeben von Dr. R. 
Meyer". Bd. I .  Berlin, S. 111.  Cartea a apărut la Berlin în 1882. 
- 77. 

90 Este vorba despre o notă a lui Engels la ediţia I-a germană a lu
crării lui K. Marx "Mizeria filosofiei. Răspuns la ... Filosofia mize
riei» a d-lui Proudhon", apărută la Stuttgart în 1885 (vezi K. Marx 
-:;1 F. Engcls, Opere, voi 4, Editura politică, Bucureşti, 1958, p. 131).  
- 78. 

. 

:91 Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 17, Editura politică, Bucu
re�ti, 1963, p. 352-360. - 79. 

92 In anexa la ediţia rusă a "Manifestului Partidului Comunist", aI?ă
rut la Geneva în 1882 în traducerea lui G. V. Plehanov, a fost in
trodus citatul amintit din lucrarea lui K. Marx "Războiul civil din 
Franţa". Mai departe, Engels are în vedere ediţia germană a "Ma
ni !estului'", din 1883, pentru care el a scris o prefaţă specială (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21, Editura politică, Bucureşti, 
1965, p. 3-4). - 79. 

"93 La 12 (24) decembrie 188�, în presa rusă a apărut o ştire potrivit , 
căreia la 28 noiembrie (10 decembrie) 1883, în timpul unei vinători, 
caii înhămaţi la sania în care se afla ţarul Alexandru al III-lea au 
luat-o la goană, iar sania s-a răsturnat. - 79. 

�4 In decembrie 1883, guvernul ţarist a comandat la Praga, la ate
lierul pictorului Johann Kautsky, tatăl lui Karl Kautsky, nouă ta
blouri reprezentînd momente ale încoronării lui Alexandru al UI-lea, 
din mai 1883 ; tablourile trebuiau să fie gata în mai 1884 cînd ur
mau să fie expuse în diferite oraşe din Rusia. - 80. 

95 La 29 decembrie 1883, Kautsky îi scria lui Engels că intenţionează 
să editeze în Germania lucrarea lui G. Deville "Le Capital de 
K. Marx, rezume et accompagne d'un apperr;u sur le socialisme 
scientifique" (vezi adnotarea 53). La sfatul lui Engels, Kautsky a 
renunţat la acest proiect, dar a elaborat o lucrare proprie ţinînd 
seama de indicaţiile şi opiniile din respectiva scrisoare a lui En
gels, precum şi din scrisorile ulterioare (vezi volumul de faţă, p. 105). 
Lucrarea lui Kautsky, "Karl Marx's Oekonomische Lehren. Ge
meinverstiindlich dargestellt und erliiutert von Karl Kautsky" a 
apărut la Stuttgart în 1887. - 81, 83, 105. 

96 August Bebe!. "Femeia şi socialismul". Prima ediţie a apărut în 
1879 ; ediţia a I I-a, ilegală, a fost tipărită la Dietz, la Stuttgart, în 
1883, dar a apărut sub egida editorului Jakob Schabelitz, din 
Ziirich, sub titlul "Femeia în trecut, în prezent şi în viitor''. 
82, 135. 

97 Nr. 1 al ziarului "Sozialdemokrat" pe anul 1883 nu a apărut, ca 
de obicei, joi, ci luni, 1 ianuarie ; Nr. 2 a apărut joia următoare, 
4 ianuarie. De aceea, Nr. !)2 a apărut la 20 decembrie, iar la 27 de
cembrie ziarul nu a apărut. - 82. 



Adnotări 677 

98 ln scrisoarea din 7 ianuarie 1884, P. Lafargue i-a comunicat lur 
Engels că multe ramuri ale industriei franceze nu fac faţă concu
renţei străine, în special celei germane. - 83. 

99 La 16 decembrie 1883, la Petersburg, în apartamentul lui S. P. De
gaev (lablonski) a fost asasinat locotenent-colonelul Sudeikin, in
spector al poliţiei secrete. Asasinarea fusese decisă de Comitetul 
executiv al organizaţiei "Narodnaia Valea", iar autorul era agenl,;JI 
provocator Degaev, care era colaborator apropiat al lui Sudeikin . 

ln ziarul "The Standard", nr. 18561, la 11 januarie 1884, se re
lata că şeful poliţiei petersburgheze presupune că asasinii  au fosl 
d irijaţi de la Paris de Lavrov şi de Tihomirov. - 79, 84. 

100 La 1 noiembrie 1883, Bebel îi scria lui Engels că în Germania so
cial-democraţii folosesc cu succes toate posibilităţile de agitaţie le
gală, fapt care pune în încurcătură întreaga poliţie germană. - 86. 

101 Engels are în vedere propaganda în vederea introducerii "dreptului 
la muncă", făcută de reprezentanţii aripii de dreapta a partidului 
social-democrat din Germania. - 86. 

102 Henry George a venit în 1882 şi în 1884 în Anglia, unde a pro
pagat naţionalizarea pămîntului de către statul burghez, ca mijloc
de soluţionare a tuturor contradicţiilor sociale ale orînduirii capi
taliste. - 87 . 

103 Arhiva social-democraţiei germane a fost creată prin decizia con
gresului de la Copenhaga al Partidului muncitoresc socialist din 
Germania (vezi adnotarea 7). In arhivă au fost adunate manuscri
sele militanţilor de frunte ai mişcării, inclusiv ale lui Marx şi En
gcls, literatura privind istoria Germaniei şi a mişrării muncitore5h 
internaţionale, presa muncitorească. Iniţial, arhiva a avut sediul la 
Zilrich, dar după abrogarea legii împotriva socialiştilor ea a Îost 
mutată la Berlin. - 88, 90, 99, 110, 114. 

104 Versiunea engleză a cărţii lui Bebel "Femeia şi socialismul" a apă
rut în 1885 la Londra, sub titlul : "Woman in the Past, Present 
and Future". - 88. 

105 In organul de presă al Partidului muncitoresc socialist din S.U.A.. 
"New Yorker Volkszeitung", în numărul de duminică 2 decem
brie 1883, a fost publicat, sub pseudonimul von der Mark, un ar
ticol al redactorului ziarului W. L. Rosenberg. Autorul afirma că 
statul este o noţiune abstractă, o asociaţie de indivizi. In ziarul 
„Sozialdemokrat" nr. 52, din 20 decembrie 1883, în articolul lui' 
Bernstein "Der Sozialismus und der Staat" i s-a răspuns lui von 
der Mark. In articolul său Bernstein sublinia că marxiştii, spre 
deosebire de anarhişti, propun să se înceapă nu prin abolirea sta
tului, ci prin trecerea puterii în mîinile proletariatului. 

La 3 ianuarie, Rosenberg a publicat în "New Yorker Volkszeit
ung" un al doilea articol în care, încercind să demonstreze ca mar
xiştii fac concesii anarhiştilor, el de fapt punea pe acelaşi plan 
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anarhia, absenţa statalităţii, absenţa autorităţii şi declara că mar
xiştii ar considera că dispariţia statului va duce la dispariţia 
autorităţii. - 77, 90. 

106 K. Marx. „Mizeria filosofiei" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol 4, 
Editura politică, Bucureşti, 1958, p. 178-179) ; K. Marx şi F. En
gels. „Manifestul Partidului Comunist". Op. cit. p. 488. Sublinierea 
aparţine lui Engels. - 91. 

107 Scrisoarea de faţă a fost scrisă de Engels în numele său şi al lui 
Eleonor Marx. In scrisoarea adresată lui Engels la 23 ianuarie 1884, 
L. Krzywicki solicita permisiunea de a edita volumul I al „Capi
talulm" lui Marx în limba polonă. Traducerea a fost făcută de 
reprezentanţii  tineretului revoluţionar polonez S. Krusiri.sk1, K. Pla
winska, M. Brzeziri.ski, I. Siemaszko şi L. Krzywicki. In 1884 a apă
rut prima fasciculă, în 1886, - a doua, în 1889 - a treia. Cartea 
a apărut integral la Leipzig, în 1890. - 91.  

W8 Engels a folosit acest manuscris la redactarea volumului al III-lea 
al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 25, partea I ,  
Editura politică, Bucure)ti, 1969, p. 11-15). - 93, 243. 

109 Este vorba de articolul lui K. Marx „Despre Proudhon", scris la 
24 ianuarie 1865 la rugămintea redacţiei ziarului „Social-Demokrat" 
(VPzi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 16, Editura politică, Bucu
reşti, 1963, p. 28-35). Engels intenţiona să-l includă integral în 
prefaţa la ediţia a II-a franceză a „Mizeriei filosofiei", pe care o 
pregatea în acea perioadă Laura Lafargue. în ediţia întiia germană 
a „Mizeriei filosofiei", apărută la Stuttgart în 1885, şi  în ediţia 
a II-a apărută în 1892, acest articol a fost publicat ca prefaţă a 
lui Marx. - 95, 106, 206. 

110 In „New Yorker Volkszeitung", nr. 12, din 14 ianuarie 1884, a fost 
publicat articolul intitulat „Ein paar Muster", în care social-de
mocraţii, în special cei germani şi francezi, erau sfătuiţi să ia ex0m
plu de la revoluţionarii ru5i şi cei irlandezi, care, după opinia auto
rului articolului, manifestă spirit de unitate şi de toleranţă. 

„In „Sozialdemokrat" nr. 6 din 7 februarie 1884 aceste opmn 
au fost criticate în articolul intitulat „Toleranz, aber keine Ind1f
ferenz". - 95. 

111 K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 2,  Editura politică, Bucureşti, 
1958, p. 427-428. - 96. 

112 Aluzie la evenimentele din Austria. ln ianuarie 1884 la Viena au 
fost ucişi doi agenţi ai poliţiei secrete - Bloch şi Hlubek. Asasi
natul fusese pus la cale de guvern, care însă l-a atribuit anarhişti
lor spre a motiva declararea stării de asediu la Viena şi în împre
jurimi şi adoptarea unor legi împotriva socialiştilor sub denumirea 
de legi î mpotriva .anarhiştilor. - 96. 

113 In scrisoarea adresată lui Engels la 30 ianuarie 1884, Lavrov pro
punea ca volumul al II-lea, al „Capitalului" să fie editat în fasci
cole separate, pe măsură ce' va fi pregătit pentru tipar. In aceeaşi 
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scrisoare, Lavrov, informîndu-1 pe Engels despre marele interes cu 
care este a�teptat volumul, scria G. Lopatin, care venise pentru 
cîteva zile la Paris pentru probleme de partid, şi care lucra la ver
siunea rusă a volumului ce urma să apară la Petersburg, nutrea 
speranţa că Engels, pe măsură ce va pnmi colile de corecturd ale
ediţiei germane, le va trimite lui Danielson. - . 97. 

114 La 30 ianuarie 1884, Lavrov i-a propus lui Engels reeditarea vechi
lor lucrări ale lui Marx devenite o raritate bibliografică ; el scria, 
de asemenea, că i s-a propus să publice în „ Vestnik Narodn01 Voii� 
traducerea lucrării lui Marx „Luptele de clasă în Franţa", aparută 
în 1850 în „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue", 
sub titlul „1848-1849". lntrucît nu cunoştea această lucrare, Lavrov 
îl ruga pe Engels să-i dea date amănunţite despre conţinutul, vo
lumul şi locul acestei lucrări în ansamblul operei lui Marx. - 97, 
258. 

1 1 �  Aluzie la călătoria în scopuri agitatorice întreprinsă de J. Gue<;de, 
P. Lafargue, S. Dereure şi J. Dormoy, la sfîri;.itul lunii ianuarie 1884, 
în regiunile din nordul Franţei, în vederea congresului de la Rou
baix al Partidului muncitoresc francez, (vezi adnotarea 148). La 
27 ianuarie, Lafargue, Guesde şi Dereure au luat cuvîntul la o în
trunire la St. Quentin, iar la 28 ianuarie urmau să participe la în
trunirea de la St. Pierre-Ies Calai<;. Din cauză că la Lille au fost 
nevoiţi sa aştepte 3 ore şi jumătate trenul spre Calais, ei au ajuns 
la destinaţie abia seara tîrziu. Cu toate acestea, întrunirea a fost 
un succes. - 98. 

116 Aluzie la articolul intitulat „Daybreak", scris de A. Besant, şi pu
blicat în nr. 5 pe 1884 al săptămînalului „ The N ational Reformer''. 
de Ch. Bradlaugh şi A. Besant. - 99. 

117 Cărţile albastre (Blue Books) - denumirea generică dată publi
caţiilor care cuprind materiale ale parlamentului englez şi docu
mente diplomatice ale ministerului de externe. Cărţile albastre, a 
căror denumire vine de la coperţile lor albastre, au început să fie 
editate în Anglia în secolul al XVII-iea. Ele reprezintă principala 
sursă oficială pentru studierea istoriei economice şi diplomatice a 
acesteL ţări. - 99, 132. 

118 Este vorba de Asociaţia culturală a muncitorilor germani de la 
Londra, înfiinţată in 1840 de K. Schapper, J. Moli şi alţi militanţi 
ai Ligii celor drepţi. După organizarea Ligii comuniştilor, rolul con
ducător în Asociaţie a revenit comunităţilor locale ale Ligii. Irr 
1847 şi 1849-1850, Marx şi Engels au participat intens la activitatea 
Asociaţiei. La 17 septembrie 1850, Marx şi Engels, urmaţi de mai 
mulţi partizani ai lor s-au retras din Asociaţie, d eoarece în lupta 
dintre majoritatea Organului Central al Ligii comuniştilor, condusă 
de Marx şi de Engels, şi minoritatea sectară-aventuristă (fracţiunea 
Willich-Schapper), cea mai mare parte a membrilor Asociaţiei s-a 
situat de partea minorităţii. De pe la sfîrşitul deceniului al 6-lea 
Marx şi Engels au început să activeze din nou în cadrul acestei. 
Asociaţii. Odată cu întemeierea Internaţionalei I, Asociaţia, printre 
ai cărei conducători era şi F. Lessner, a intrat în Asociaţia Inter-
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naţională a Muncitorilor. Asociaţia culturală de la Londra a dăi
nuit pină în 1918, cind a fost interzisă de guvernul englez. 100, 
122, 210, 260, 581. 

i.19 Cercle international - din arondismentul V - asociaţie munci
torească din Paris, care făcea parte d in Federaţia de centru a po
sibiliştilor (vezi adnotarea 12) ; secretarul asociaţiei era A. Leclere, 
unul dintre liderii posibiliştilor. Din Cercle international făceau 
parte şi emigranţi germani şi ruşi. - 100. 

120 Este vorba de ediţia a II-a franceză a lucrării lui Marx „Mizeria 
filosofiei", la care lucra in acea perioadă fiica lui Marx, Laura La
fargue, dar care a apărut la Paris de abia după moartea lui En
gels, în 1896. - 101, 105, 108, 114, 119, 121. 

J.21 Această scrisoare a fost scrisă de Engels ca răspuns la scrisoarea 
lui Nonne din 7 februarie 1884. Heinrich Nonne, originar din Han
nover, locuia la Paris unde se ocupa cu studierea şi predarea limbi
lor străine. In septembrie 1884 s-a dovedit că era în serviciul poli
ţiei prusiene. Informindu-1 pe Engels că intenţionează să stabilească 
relaţii cu socialiştii de diferite naţionalităţi, îl  roagă pe Engels să-1 
furnizeze date statistice şi materiale privind evenimentele din alte 
ţări. - 101. 

122 In scrisoarea adresată lui Engels la 5 februarie 1884 Becker afirma 
că în Germania ar trebui să se desfăşoare o muncă de agitaţie mai 
vastă, că masele de acolo nu ştiu să acţioneze colectiv şi coordo
nat. El era de părere că în Germania trebuia să se acţioneze mai 
ferm pentru dreptul electoral general. Agitaţia, scria Becker, este 
un mijloc excelent de a pune masele în mişcare la oraşe şi la sate 
şi de a demasca partidele burgheze. - 102. 

123 La întrebarea lui Enegls despre posibilitatea de a publica tradu
cerea în limba rusă a volumului al Ii-lea al „Capitalului" în Rusia, 
(vezi volumul de faţă, p. 97), Lavrov a răspuns la 9 februarie că 
revoluţionarii ruşi au hotărît să editeze această traducere cu orice 
preţ, iar în cazul în care ediţia va fi confiscată, cartea va fi pu
blicată in străinătate. Prima ediţie rusă a volumului al I i-lea al 
„Capitalului" a apărut la Petersburg, tradusă şi prefaţată de Da
nielson. - 104. 

124 Engels nu a scris o prefaţă specială pentru ediţia a I I-a franceză 
a „Mizeriei folosofiei" ; L. Lafargue a publicat la această ediţie pre
faţa lui Engels la prima ediţie germană a acestei lucrări, apărută 
la Stuttgart in 1885. - 105, 108, 121. 

125 Se are în vedere cartea : R. Mayer : „Der Emancipationskampf de<> 
vierten Standes". Bd. I , Berlin, 1874 ; Engels o menţionează în pre
faţa la volumul al Ii-lea al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, voi. 24, Editura politică, Bucureşti , 1967, p. 13). - 105. 

1 26 Este vorba de manuscrisul lui K. Marx „Contribuţii la critica eco
nomiei politice". Engels a făcut o descriere amănunţită a acestui 
manuscris în prefaţa volumului al Ii-lea al „Capitalului" (vezi 
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K. 1vlarx !)i F. Engels. Opere, voi. 24, Editura politică, Bucureşti, 1967, 
p. 8). Marx nu a reuo;;it să finiseze manuscrisul "Teorii asupra plus
valorii" în vederea publicării. Engels nu a reuşit nici el să editeze 
.acest manuscris ca volum al „Capitalului". Manuscrisul "Teorii asu
pra plusvalorii'· a fost editat de K. Kautsky, în 1905-1910. Din pă
cate, el şi-a permis inte1·venţii arbitrare, a omis pasaje şi a schim
bat succesiunea capitolelor. O ediţie conformă manuscrisului rămas 
de la Marx a fost realizată în 1954-1961 în limba rusă de catre 
I nstitutul de marxism-leninism de pe lîngă C.C. al P.C.U.S. şi în 
limba originalului de către Institutul de marxism-leninism de pe 
lingă C.C. al P.S.U.G. în 1956-1962. In limba română „Teorii asupra 
plusvalorii." au apărut în 1959-1960 şi 1980-1983 (vezi K. Marx 
i:i F. Engels, Opere, voi. 26, părţile I-I I I) .  - 105, 108, 124, 126, 
188, 243. 

127 Pri n vechile cantoane se subînţelege cantoanele alpine ale Elveţiei, 
care in secolele XI I I-XIV au constituit nucleul Confederaţiei hel
vet1ce. - 1 06. 

128 Folosind observaţiile lui Marx, pe marginea cărţii lui Morgan "An
cient Society" şi valorificînd materiale ale propriilor sale cercetări, 
Engels a scris, în decurs de două luni - de la sfîrşitul lui martie 
pînâ la sfîrşitul lui mai 1884 - lucrarea "Originea familiei, a pro
prietăţii private şi a statului" (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21,  
Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 25-173) ; observaţiile critice ale 
lui Engels cu privire la lucrările lui Taylor şi Lubbock sînt cu
prinse în prefaţa lui la ediţia a IV-a germană a lucrării "Originea 
familiei, a proprietăţii private şi a statului", apărută în 1891 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 22, Editura politică, Bucure'?tl , 
1965, p. 205-216). - 107. 

129 Vezi K. Marx şi F. Engels. „Sfînta familie, sau critica criticii c-ri
tice. Impotriva lui Bruno Bauer & Co" capitolul IV (K. Marx şi 
F. Engels, Opere, voi. 2, Editura politică, Bucureşti, 1958, p. 25-59). 
- 108. 

130 Această scrisoare a fost scrisă ca răspuns la scrisoarea lui J. Dar
byshire din 17 februarie 1884. Darbyshire îi comunica lui Engels 
că se străduie�te de mult timp să reconstituie Internaţionala I 
şi că acum a reu5it să formeze, în acest scop, la Manchester, un 
comitet alcătuit din englezi, irlandezi, galezi şi scoţieni. Darbyshire 
îl ruga pe Engels să-i comunice numele membrilor Internaţionalei, 
deoarece voia să corespondeze cu ei şi, totodată, îi trimitea un 
exemplar al obiPctivelor şi principiilor noii organizaţii. - 109. 

131 Este vorba de<;pre ciclul de conferinţe consacrate teoriei comuniste 
a lui Marx, ciclu iniţiat de cercul Bibliotecii socialiste de pe lingă 
Partidul muncitoresc francez (vezi adnotarea 1 15) ; conferinţele au 
fost ţinute de Lafargue şi Deville, duminica, începînd de la 23 i a
nuarie şi erau publicate în presă. 

Vorbind despre "bunul dumnezeu", Engels are în vedere prima 
conferinţă a lui Lafargue "Idealism et materialism dans l'histoire", 
In care acesta respingea concepţia idealistă despre lume. - 111, 
118, 137, 145. 
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132 Liga păcii şi iibertăţii - organizaţie pacifistă!, b.urgheză înfiinţată 
In 1867 în Elveţia de o serie de republicani şi liberali mic-burghezi 
�i burgh«?zi (între care V. Hugo, G. Garibaldi şi alţii). In 1867-
1868, la activitatea ligii a luat parte activă şi M. Bakunin. La con
gresul al II-lea· al Ligi i păcii şi libertăţii, care a avut loc la Berna 
(21 şi 25 septembrie 1868), Bakunin a propus o rezoluţie care pro
clama necesitatea „nivelării" economice şi sociale a „claselor". Ne
pri mind sprijin la congres, care a respins cu majoritate de voturi 
această rezoluţie, Bakunin şi adepţii săi au părăsit Liga. 

Aiianţa democraţiei sociaiiste - organizaţie internaţionald os
tilă mişcării muncitoreşti, întemeiată la Geneva. In legătură cu 
istoria acestei organizaţii vezi K. Marx f,>i F. Engeis. Opere, vol. 18. 
Editura politică, Bucureşti, 1964, p. 331-465. - 112. 

133 Este vorba, probabil, de declaraţia din 21 martie 1871 pe care 
B. Malon a semnat-o In calitate de ajutor de primar în arondis
mentul XVII din Paris împreună cu primarul şi cu alţi doi cola
boratori ; în acest document se arăta că, întrucît primarul şi asis
tenţii săi sînt înlăturaţi de la putere prin forţă, „începînd de la data 
respectivă nici un act emis de pri măria arondismentului XVI I nu 
mai e<;te valabilh. 

Despre ace<;t document se vorbeşte, de asemen:!a, în lucrarea 
lui Marx şi Engels „Pretinsele sciziuni din Internaţională" (K. Marx 
şi F. Engeis, Opere, vol. 18, Editura politică, Bucureşti, 1964, p. 20-
21). - 112. 

134 In aprilie 1884, Germania a acordat Rusiei un împrumut de 
300.000.000 de mărci. - 1 13, 149, 337. 

135 In scrisoarea din 2 martie 1884, V. Zasulici, în numele revoluţio
narilor ruşi emigraţi în Elveţia, îi solicita lui Engels dreptul de a 
edita în limba rusă lucrarea lui K. Marx „Mizeria filosofiei. Răs
puns la ... Filosofia mizeriei» a d-lui Proudhon", (K. Marx şi F. En
geis. Opere, vol. 4, Editura Politică, Bucureşti 1958, p. 65-179), il 
ruga să-i trimită textul prefeţei pe care Engels urma să o scrie
pentru prima ediţie germană a acestei lucrări (vezi adnotarea 81)  
şi ,  totodată, îşi  exprima speranţa că Engels va vedea corecturile
ediţ1ei ruse şi va face observaţiile necesare. Ediţia rusă a „Mizeriei 
filosofiei" a apărut la Geneva în 1886. - 114. 

136 Această acuzaţie calomnioasă la adresa lui Marx este formulată în 
scrisorile lui Rodbertus către R. Meyer din 29 noiembrie 1871 (în 
cartea „Briefe und Social-politische Aufsătze von Dr. Rodbertus
Jagetzow. Herausgegeben von Dr. R. Meyer". Bd. I, Berlin, S. 134} 
şi către J. Zeller, la 14 martie 1875 (în „Zeitschrift flir die ge
sammte Staatswissenschaft". Bd. 35, Tubingen, 1879, S. 219). - 1 15, 
187 , 188. 

137 După asasinarea, la 1 martie 1881, a ţarului Alexandru al Ii-lea. 
urmaşul său, Alexandru al III-lea, de teamă, s-a retras la Gat
cina. - 1 15. 

138 La 10 februarie 1884, Sorge îi scria lui Engels că Stiebeling scrie 
o lucrare îndreptată împotriva concepţiei marxiste asupra isto
riei. - 118. 
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139 In scrisoarea din 21 februarie 1884 (vezi volumul de faţă, p. 110), 
Engels îi ruga pe Laura şi Paul Lafargue să revadă traducerea tn 
limba franceză a articolului lui Marx „Despre Proudhon",  făcută 
de el (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 16, Editura politică,  
Bucureşti, 1963, p. 28-35, ; în scrisoarea de faţă, Engels analizează 
modificările făcute la traducerea lui ; articolul respectiv a fost pu
blicat ca anexă în ediţia a II-a franceză a lucrării lui K. Marx 
..,Mizeria filosofiei" (vezi adnotat1ea 120).  - 120. 

140 La 16 martie 1884, la Londra a avut loc o demonstraţie muncito
rească pentru marcarea an iversării Comunei din Paris ; în aceea'il 
:zi la mormîntul lai Marx din cimitirul Highgate s-a ţinut un 
miting. - 122. 

141 Engels are în vedere nota publicată în ziarul „Justice" nr. 8, din 
8 martie, sub titlul „To-Day" � această notă reprezenta o recenzie 
la nr. 3 pe 1884 al revistei .,, To-Day". După opinia autorului re
vista n-ar fi trebuit să publice nici articolul lui E. Aveling „Cre'1-
tinism şi capitalism", şi nici răspunsurile lui Eleanor Marx aparute 
sub titlul „Dr. Marx şi discursul la buget rostit de Gladstone în 
1863", în care era demascată afirmaţia calomniatoare despre o pre
tinsă falsificare de către Marx a unui citat din discursul lui Glacl
stone. - 1 22. 

142 Engels are in vedere două articole publicate în „Sozialdemokrat" : 
articolul lui E. Bernstein,  publicat ca articol de fond în nr. 1 1  
d i n  13 martiP 1884, sub titlul „Zum Geden ktage der Mărzkămpfc" 
şi articolul de fond din nr. 12, din 20 martie 1884, 5Ub titlul „Zur 
Naturgeschichte der Volkspartei". 

Partidul popular german înfiinţat în 1865, era format din ele
mente democratice din rîndurile micii burghezii şi în parte clin 
cele ale burgheziei, îndeosebi din statele din sudul Germaniei -
Wiirttemberg, Baden, Bavaria, fapt pentru care era denumit şi par
tidul din sudul Germaniei. Partidul popular german se pronunţa 
împotriva instaurării hegemoniei Prusiei în Germania. Promovînd 
o politică antiprusiană şi lansînd lozinci general-democratice, acest 
partid era, în acela'ii timp, exponentul tendinţelor particulariste ale 
unor state germane. Propagînd ideea unui stat german federativ, 
el se pronunţa împotriva unificării Germaniei sub forma unei re
publjci democratice centralizate unitare. - 123, 280, 493. 

143 In „To-Day" nr. 4 pe 1884 au fost publicate articolele : M. Devitt. 
„The Irish Social Problem" şi P. Lafargue „Peasant Proprietary in  
France". 

in „Justice" nr. 11, din 29 martie 1884, se anunţa publicare în 
numărul din aprilie al „ To-Day" a articolului lui P. Lafargue „Pea
sant Proprietary in France" şi se menţiona că P. Lafargue e5te „cea 
mai mare autoritate în viaţă" în privinţa problemelor ţărănimii 
franceze. - 126. 

144 Această scrisoare a lui Marx nu s-a găsit pînă în prezent. Refe
ririle lui Marx la R. Wagner sînt citate de Engels în capitolul al 
JI-Iea al lucrării sale „Originea familiei, a proprietăţii private şi a 
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statului" (K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 21. Editura politică, 
Bucureşti, 1965, p. 43). - 127. 

145 In aprilie 188-1, socialistul german G. W. Fabian, care trăia în. 
S.U.A., a publicat în „Freidenker" un articol îndreptat împotriva 
teoriei lui Marx şi Engels despre stat. 

La 11 octombrie 1880, Fabian i-a scris lui Marx solicitind cola
borarea lui şi a lui Engels la publicaţia pe care urma s-o editeze 
de la 1 ianuarie 1881 S.U.A. ; revista a fost alcătuită de Fabian îm
preună cu W. L. Rosenberg. 

Despre ../ - 1 Fabian i-a scris lui Marx la 6 noiembrie 1880. 
Engels aminteşte despre acest lucru in prefaţa la ediţia a II-a a 
lucrării "Anti-Diihring" precum şi în capitolul al Xii-lea al sec
ţiunii I (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 20, Editura politică, Bucu
reşti, 1964, p, 13 şi 119), - 128, 294. 

146 La 22 martie 1884, în timpul primirii delegaţiei reprezentanţilor 
Bundesratului, Reichstagului şi Landtagului prusian cu ocazia zilei 
de naştere a împăratului german Wilhelm I, acesta din urmă a 
declarat că nu înţelege de ce Reichstagul a respins (în prima lec
tură) proiectul de lege privind prelungirea valabilităţii legii împo
triva socialiştilor ; împăratul a lăsat să se înţeleagă clar că va con
sidera orice opoziţie faţă de această lege ca o opoziţie îndreptată 
împotriva lui. - 128, 149. 

147 K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Editura politică, Bucureşti. 
1966, p. 537. - 128. 

148 Intre 29 martie şi 7 aprilie 1884, în oraşul Roubaix a avut loc con
gresul Partidului muncitoresc francez (vezi adnotarea 115). Congre
sul de la Roubaix, a aprobat în unanimitate programul adoptat 
în 1880. La congres au fost prezenţi reprezentanţi ai Federaţiei de
mocrate (vezi adnotarea 67) E. B. Bax şi H. Quelch. S-a dat citire 
mesajului adresat de Partidul social-democrat din Germania, în 
care se vorbea despre solidaritatea muncitorilor din toate ţările. 
In răspunsul congresului la acest mesaj se exprima regretul pen
tru absenţa delegaţiei germane şi se arăta că n ici un fel de ma
nevre ale guvernelor nu pot zdruncina solidaritatea proletariatului 
francez cu cel german. - 118, 122, 126, 129, 133. 

149 Aici în manuscris este o omisiune, Engels voia, probabil, să indice 
paginile 49-50 ale primei ediţii a lucrării lui K. Marx „Mizeria 
filosofiei" (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. -1, Editura poli
tică, Bucureşti, 1958, p. 100). - 129. 

150 Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 23, Editura politică, Bu
cureşti, 1966, p. 49-159 ; pentru celelalte pagini menţionate de En
gels vezi op. cit., p. 62-82, 160-241 şi 323-523. - 131 . 

151 Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 21, Editura politică, Bucu
reşti, 1965, p. 177. - 135. 

152 După cit se pare, Kugelmann i-a trimis lui Engels corespondenţa 
lui Leibniz, publicată în 1881 la Hannover iniţial în „Zeitschrift. 
des historischen Vereins filr Niedersachsen". Această publicaţie a 
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mai editat fascicule : 1) „Leibnizens Briefwechsel mit dem Ministel" 
von Bernstorff und andere Leibniz betreffende Briefe und Akten
stikke aus den Jahren 1705-1716". Hannover, 1882, 2) „Briefwechsel 
zwischen Leibniz und der Herzogin Elisabeth Charlotte v. Orleans 
in den Jahren 1715 und 1716". Hannover 1884. - 136. 

153 Este vorba de ediţia a II-a a lucrării „Anti-Di.ihring", apărută în 
1886 la Zi.irich, precum şi de intenţia lui Engels de a redacta „R�z
boiul ţărănesc german" în vederea publicării unei noi ediţii ; el nu 
şi-a realizat în<;ă această intenţie. Materialele şi însemnările care 
s-au păstrat au fost publicate în K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. 21, Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 390-401. - 133, 135, 
136, 144, 217, 242, 243, 247, 361, 3G8, 371, 411.  

154 La alegerile pentru consiliul municipal al Parisului, din 4 mai 188-l, 
Partidul muncitoresc francez a hotărit, din motive tactice şi pentru 
a evita atacurile posibiliştilor (vezi adnotarea 12), să-şi propună 
candidaţii numai în arondismentele în care nu erau propuşi can
didaţii altor grupări socialiste. 

Oportuniştii - denumire dată la începutul anilor 80 ai se
colului al XIX-iea, partidului republicanilor burghezi moderaţi, ex
ponenţi ai intereselor marii burghezii franceze. - 137, 143, 652. 

155 In scrisoarea adresată lui Engels la 9 mai 1884, P. Lafargue co
mentează rezultatele alegerilor din Franţa şi îl anunţă că îi va tri
mite un articol despre „Capitalul", pe care l-a găsit la el. Este 
vorba, probabil, de recenzia la „Capitalul", pe care Engels a scris-o 
în 1868 pentru „Fortnightly Review", dar care nu a fost publicata. 
(Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 16, Editura politică, 1963, 
Bucureşti, p. 310-333). - 137. 

136 Lucrarea lui Engels „Originea familiei, a proprietăţii private 5i a 
statului" a apărut la Zi.irich la începutul lunii octombrie 1884. - 138. 

1:'7 Lucrarea lui F. Engels „Rachiul prusian în Reichstagul german" 
(K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 19, Editura politică, Bucureşti, 
1963, p. 4 1-58) a fost scrisă în februarie 1876. Publicarea acestei 
lucrări, care îi demasca pe junkerii prusieni, în ziarul „Der Volks
staat" şi în broşură a stîrnit o reacţie furibundă din partea guver
nului şi drept urmare s-a interzis difuzarea lucrărilor lui Engels 
în Germania. - 138. 

158 Aluzie la unele elemente oportuniste din Partidul social-democrat 
din  Germania ca, de exemplu, Bruno Gei<;er care era redactor la 
„Neue Welt", precum şi la Karl Frohme, Wilhelm Bios, Louis Vier
eck ş.a. - 139, 154. 

159 Richter, liderul Partidului liberal german (vezi adnotarea 169), era 
adversarul unui monopol asupra rachiului, avantajos pentru jun
ken. - 139. 

160 In scrisoarea adresată lui Engels la 29 aprilie 1884, K. Kautsky ii 
propunea ca lucrarea „Originea familiei, a proprietăţii private ş1 
a statului" să fie publicată în  Germania, căci, după opinia sa, mo
mentul era favorabil deoarece în Reichstag urma să se discute 
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prelungirea le�i împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 22), iar par
tidele se pregăteau în vederea alegeriloI"". - 139. 

161 Ziarul social-democrat „Silddeutsche Post" a fost suspendat în mai 
1884 în legătură cu publicarea, în numărul 57, a articolului de 
fond, intitulat „Recht auf Arbeit". !n temeiul paragrafului 1 1  al 
legu împotriva socialiştilor, ziarul a fost acuzat că defăi"mear.l or
dinea de stat şi publică. - 140. 

162 Este vorba de materiale din arhiva Partidului social democrat din 
Germania trimise lui Engels (vezi adnotarea 100) : ll  Rodbertus. 
„Offcner Brief an das Comite des Deutschen Arbeitervereins zu 
Leipzig". Leipzig, 1863 şi 2) „Sozial-Demokrat" nr. 16, 17 şi 18 din 
1, J şi 5 februarie 1875, în care a fost publicat articolul lui K. Marx: 
„Despre Proudhon" (vezi adnotarea 109). - 1:40. 

163 Engels are in vedere afirmaţia calomnioa�ă a lui Rodbertus- potrivit 
căreia Marx în „Capitalul" ar fi comis un plagiat după lucrarea lui 
„Zur Erkentniss unsrer staatswirtschaftliche Zustănde" (vezi şi ad
notările 136 şi 200). - 140. 

164 Este vorba de persoanele care au editat scrierile lui Rodbertus
Jagetzow, inclusiv lucrarea „Das Kapital. Vierter socialer Brief an 
von Kirchmann". Berlin, 1884 ; editorul acestei lucrări şi autorul 
introducerii a fost T. Kosak ; prefaţa a fost scrisă cde economistul 
vulgar german A. Wagner. - 140. 

165 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima oară 
în „ Vorwiirts" nr. 60 din 12 martie 1912. - 141'. 

166 Intarirea pazei la frontiera helveto-germană făcea imposibilă tre
cerea tirajului ziarului „Sozial-demokrat" in Germania ; Bernstein 
a plecat în Belgia pentru a organiza trecerea ziarului prin fron
tiera belgiano-germană. - 141. 

167 Centrul - partid politic al catolicilor germani, care a luat fiinţă 
in 1870-1871 în urma unirii fracţiunii catolice a Landtagului pru
sian cu cea a Reichstagului german (locurile deputaţilor acestor 
fracţiuni se aflau în centrul sălii de şedinţe). Partidul centrului 
se situa, de regulă, pe poziţii de mijloc, oscilînd între partidele 
care sprijineau guvernul şi fracţiunile opoziţioniste de stînga din 
Rcichstag. El grupa sub steagul catolicismului pături cu situaţie
socială diferită - clerul catolic, moşierimea şi burghezia, o parte 
a ţăranimii, in special din statele mici şi mijlocii din vestul şi sud
estul Germaniei şi sprijinea tendinţele lor separatiste şi antipru
siene. Centrul se afla în opoziţie faţă de guvernul Bismarck, dar 
in acelaşi timp vota toate măsurile sale îndreptate împotriva miş
cării muncitoreşti şi socialiste. O caracterizare amănunţită a cen
trului a fost făcută de Engels în lucrarea sa ,.Rolul violenţei în 
istorie·· (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21, Editura politică, 
Bucureşti, 1965, p. 459-460), precum şi în articolul �Şi acum ?" 
(K. J\larx şi F. Engels. Opere, voi. 22, Editura politică, Bucure5ti , 
1965. p. 8-9). - 14?, 192, 215, 221 , 341, .159, 559. 



168 Conservatori - partidul juncherilor prusieni, al cheii militariste, 
al vîrfurilor birocraţiei şi clerului luteran. El provenea din aripa 
de extremă dreapta a fracţiunii monarhiste din Adunarea naţio
nală prusiană din 1848. Politica conservatorilor, orientată spre mPn
ţinerea rămă)iţelor feudale �i a sistemului politic reacţionar din 
ţară, era pătrunsă de spiritul militarismului şi şovinismului beli
cos. După crearea Con federaţiei Germaniei de nord şi în primii 
.ani după formarea I mperiului german, ei au făcut opoziţie dP 
dreapta guvernului Bismarck, deoarece se temeau că politica lui 
va duce la "dizolvarea" Prusiei în cadrul Germaniei unificate. Dar 
încă din 1866 din acest partid s-a desprins aşa-numitul partid al 
.,,conservatorilor liberi" (sau „partidul Reichului"), care exprima 
interesele latifundiarilor şi ale unei părţi a magnaţilor industriei 
şi care se situa pe poziţia sprijinirii necondiţionate a politicii lui 
Bismarck. - 142, 149, 1 92. 

169 Este vorba de partidul liberal creat în martie 1884 prin fuzionarea 
partidului progresist cu aripa de stînga a naţional-liberalilor (vezi 
adnotările 62 şi 176). Unul dintre liderii lui a fost deputatul Eugen 
Richter. Acest partid reprezenta interesele burgheziei mici şi mij
locÎI şi se afla în opoziţie faţă de guvernul Bismarck. 

La 10 mai 1884, cînd în Reichstag s-a votat proiectul de lege 
privind prelungirea valabilităţii legii împotriva socialiştilor (vezi 
adnotarea 22) cea mai mare parte a deputaţilor - membri ai par
tidului liberal, precum şi apro&pe jumătate din deputaţii partidului 
de centru au votat pentru prelungirea legii, renunţînd la obişnuita 
opoziţie faţă de guvernul Bismarck şi demonstrîndu-şi teama în 
faţa creşterii mişcării muncitoreşti şi social-democrate. - 142, 150. 

170 Atelierele naţionale au fost înfiinţate imediat după revoluţia clin 
februarie 1848, printr-un decret al guvernului provizoriu francez. 
Prin aceasta se urmărea, pe de o parte, discreditarea în rîndurile 
muncitorilor a ideilor lui Louis Blanc cu privire la organizarea 
muncii, iar, pe de altă parte, folosirea muncitorilor din atelierele 
naţ10nale, organizate în spirit militar, în lupta împotriva proleta
riatului revoluţionar. Intrucît planul provocator de scindare a cla
sei muncitoare a eşuat şi muncitorii care lucrau în atelierPle na
ţionale începuseră să acţioneze în spirit revoluţionar, guvernul 
burghez a luat o serie de măsuri în vederea desfiinţării atelierelor 
naţ10nale. Aceste măsuri au stîrnit indignarea proletariatului pari
zian r;.i au constituit unul din motivele izbucnirii insurecţiei din 
iunie de la Paris, în timpul căreia insurgenţii au folosit organizarea 
mi litară introdusă în atelierele naţionale. După înăbuşirea insurec
ţiei, atelierele naţionale au fost desfiinţate. - 1 43. 

171 In legătură cu călătoria lui W. Liebknecht, la jumătatea lunii mai 
. 1884 la Paris, în presa germană au fost publicate ştiri contradic
toru despre faptul că la Paris ar urma să aibă loc o conferinţă 
a socialiştilor din mai multe ţări europene. - 146. 

172 In perioada 29 mai--! iunie 1884, Engels a fost oa'ipetele publicis
tului democrat german S. Borkheim, la Hastmgs (pe litoralul sudic 

.al Angliei). - 146, 1 53. 
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173 La 29 mai 1884, Bernstein îi scria lui Engels ca m redactia re
vistei „Neue Zeit" există divergenţe între Kautsky, pe de o

· 
parte. 

!;oi editorul Dietz !;oi un grup de colaboratori, pe de altă parte, 
şi că deci nu era oportun ca în această revistă să fie publicată 
lucrarna lui Engels „Originea familiei, a proprietăţii private �i a 
statului". - 147, 154. 

174 Este vorba de �Programul partidului muncitoresc socialist din Ger
mania", adoptat la Congresul de unificare de la Gotha în mai 1875 
(vezi adnotarea 29). - 147. 

175 Engels se referă la provocările, spionajul, mărturiile false şi dela
ţiunile practicate de Wilhelm Stieber, funcţionar al poliţiei pru
siene, cel care în 1852 organizase procesul de la KOln împotriva 
m<.'mbrilor Ligii comuniştilor. - 149. 

176 Este vorba de naţional-liberali - partid al burgheziei germane şi 
în primul rînd al celei prusiene, care a luat fiinţă în toamna anu
lui 1866, în urma scindării partidului burghez al progrec;i5tilor. In 
scopul satisfacerii intereselor economice ale burgheziei, naţionli!l
liberalii au renunţat la pretenţiile lor de dominaţie politică şi şi-au 
fixat ca principal obiectiv unificarea Germaniei sub hegemonia 
Prusiei ; politica lor reflecta capitularea burgheziei liberale ger
mane în faţa lui Bismarck. După unificarea Germaniei , partidul 
naţional-liberal s-a constituit definitiv ca partid al marii burghezii. 
şi în primul rînd al magnaţilor industriei. In politica internă, na
ţional-liberalii  au devenit din ce în ce mai docili, renunţind prac
tic la revendicările lor liberale, inclusiv la cea cuprinc;ă în pro
gramul din 1866 privind necesitatea „de a se apăra înainte de orie� 
dreptul bugetar". - 149, 192, 420, 430. 

177 La 9 mai 1884, în cadrul dezbaterilor în e doua lectură a proiec
tului de lege privind prelungirea valabilităţii legii împotriva so
cialiştilor (vezi adnotarea 22), Bismarck a ameninţat că va dizolva 
Reichstagul dacă proiectul de lege va fi respins. - 149. 

178 La sfîrşitul lui februarie 1884, în nordul Franţei, la minele de căr
bune de la Anzin (Denain, departament Nord), a început o mare 
grevă la care au participat aproape 2000 d<> muncitori. Greva a 
continuat pînă la mijlocul lui aprilie şi s-a încheiat în momentu! 
cînd patronii au renunţat la introducerea unui sistem de muncă 
nou care accentua exploatarea muncitorilor. - 151. 

179 La 9 mai 1884, în cadrul dezbaterilor din Reichstag pe marginea 
proiectului de lege privind prelungirea valabilităţii legii excepţio
nale împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 22), Bisrnarck a decla
rat că el recunoaşte dreptul la muncă. Curînd după aceea, în „Nord
deutsche Allgemeine Zeitung" care era publicaţia oficioac;ă a gu
vernului Bismarck, această declaraţie a fost interpretată în spi
ritul practicii existente în Anglia de a-i trimite pe cei apţi de muncă 
în case de muncă sau în locuri de detenţie ; în conformitate cu 
aceasta se propunea ca şi în Germania şomerii să fie foloc;iţi în 
munci grele - la repararea drumurilor, la tăierea pădurilor etc. 

şi să li se dea o plată corespunzătoare sau hrană. 
Potrivit legii cu privire la săraci, promulgate în Anglia în 
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1601, (în timpul reginei Elisabeta), în fiecare parohie se percepea 
un impozit special în folosul săracilor ; membrii parohiilor care nu 
puteau să-şi asigure existenţa lor şi a familiilor lor, primeau .aju
tor prin i ntermediul casei de ajutor pC'ntru săraci. 

Legea cu privire la săraci adoptată în Angha în 1834 permitea 
o singură formă de ajutor pentru săraci - internarea lor în case 
de muncă, cu regim de muncă obligatorie ca în închisori, deny
mite de popor „bastilii pentru săraci". Legea avea drept scop să-i 
oblige pe săraci să accepte condiţii le grele de muncă din fabrici 
şi astfel să mărea�că numărul braţelor de muncă ic>ftine pentru bur
g!1ezia industrială. - 142, 151.  

180 Este vorba de proiectul de lege ..,împotriva folosirii substanţel01 
explozive". Deputaţii social-democraţi au declarat la 13 mai 1884 
că ei se vor abţine atît de la participarea la dezbaterea proiectului 
de lege, cit şi de la vot. Proiectul de lege a fost adoptat de Reichstag 
la 15 mai 1884. Potrivit acestei legi, producţia, folosirea, depozitarea 
şi importul substanţelor explozive erau supuse supravegherii po
liţiei. Nerespectarea legii era pedepsită cu ani grei de închisoare 
şi chiar cu moartea. - 152. 

181 Este vorba de alegerile pentru Reichstag care au avut loc la 28 oc
tombrie 1884. - 118, 152, 154, 185, 191. 

182 Autobiografia lui Borkheim a fost publicată după moartea acestuia 
în „Neue Zeit", numerele 3, 5, 6, 7 din 1890, sub titlul „Erinnerun
gen eines deutschen Achtundvierzigers (Sigmund Borkheim)". - 153. 

183 La 30 mai 1884, la Londra s-au produs o serie de explozii puse la 
cale de anarhişti ; pentru explozia de la Scotland Yard (clădirea 
poliţiei londoneze) dinamita a fost pusă într-un pisoar situat In 
apropiere. - 155, 254. 

18-1 La Carouge (în apropiere de Geneva), în aprilie 1884 a început să 
apară ziarul anarhist „L'Expl osion", unul din ani matorii căruia era 
fostul bakunist Carlo Terzaghi. Apartenenţa lui Terzaghi la poliţie
a fost demonstrată de Marx şi de Engels încă în 1873 în lucrarea 
„Alianţa democraţiei socialiste şi Asocia1ia Internaţională a Mun
citorilor" (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 18, Editura politică, 
Bucure';>ti, 1963, p. 331-465). - 155. 

185 Este vorba de anarhiştii expulzaţi din Viena şi împrejurimi în 
urma instituirii stării de asediu, în ianuarie 1884 (vezi adnotarea 
l i2). - 155. 

186 La 23 iunie 1884, Kautsky i-a trimio; lui Engels începutul artico
lului său despre „Capitalul" lui Rodbertus, cu rugămintea de a-l 
vedea. Articolul a fost publicat în „Neue Zeit" nr. 8 şi 9 din 1884, 
sub titlul „�Das Kapital» von Rodbertus". - 156. 

187 Această problemă este analizată în articolul lui Engels „Marx şi 
Rodbertus", publicat ca prefaţă la prima ediţie germană a lucrării 
lui K. Marx „Mizeria filosofiei" (K. Marx şi F. Engels. Opere,_ 
voi. 21, Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 175 ....... 188). - 158. 
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188 Lucrarea lui K. Marx „Muncă salariată şi capital" (K. Marx şi  
F.  Engels, Opere, voi. 6, Editura politică, Bucureşti, 1959, p. 441-
472) a fo<;t publicată pentru prima oară în 1849 ca o suită de ar
ticole de fond în „Neue Rheinische Zeitung". Prima ediţie sepa
rată a acestei lucrări a apărut la Breslau (Wroclaw) în 1880 fără 
participarea lui Marx. Ediţia a II-a a apărut tot Ia Breslau în 1081. 
In 1884, această lucrare a apărut Ia Hottingen-Zilrich, cu concursul 
lui Enge!s, care a scris o scurtă notă introductivă despre istoria 
publicarii ei (K. Mm·x �i F. Engels. Opere, voi. 21, Editura politică, 
Bucureşti, 1965, p. 174). - 158, 160. 

189 Scrisoarea de faţă reprezintă răspunsul la scrisoarea Evgheniei 
Papritz d in 26 iun ie 1884. Ea îi scria lui Enge!s că în scopul r:ls
pîndirii în Rusia a ideilor socialismului ştiinţific, la Moscova ur
mează să apară o revistă litografiată, „Soţialisticeskoe znanie", în 
care vor fi publicate traduceri din lucrările autorilor vest-europeni 
şi articole pe teme social-politice. Făcînd cunoscut că ea traduce 
lucrarea lui Enge!s „Schiţă a unei critici a economiei politice� 
(K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1,  Editura politică, Bucureşti, 
1960, p. 544-571), Papritz îl ruga pe Engels să-i indice articol!" mai 
puţin cunoscute ale lui şi ale lui Marx, care ar putea fi traduse, 
şi întreba unde poate fi găsit „ultimul manifest adresat muncito
r ilor englezi", precum şi lucrarea lui Enge!s „Domnul Eugen Dilh
ring revoluţionează ştiinţa." 

Soţialisticeslcoe znanie - publicaţie editată în 1884 de o or
ganizaţie studenţească ilegală. Chiar în primele ei numere au fgst 
publicate unele capitole din „Situaţia clasei muncitoare din An
glia" şi, integral, „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă". 

158. 

190 In prima jumătate a anilor 80 ai secolului al XIX-iea la Geneva 
au apărut în versiune rusă o <;erie de lucrări ale lui Marx şi 
Enge!s : în 1882 - „Manife<;tul Partidului Comuni<;t" şi „Statutul 
Asodaţiei Internaţionale a Muncitorilor", în 1883 - „Muncă sala
riată şi capital", în 1884 - „Dezvoltarea socialismului de la utopie 
Ia ştiinţă", în 1886 - „Mizeria filosofiei". In 1885 Ia Petersburg a fost 
editat volumul al II-iea al „Capitalului" lui Marx. - 159. 

"191 Unele poezii ale lui G. Weerth au fost publicate în „Jahrbuch filr 
Kunst und Poesie", Barmen, 1843, precum şi în „Album. Original
poesien von Gcorg Wcerth" 1847. In 1848 Weerth pregătise un vo
lum, dar acesta n-a văzut lumina tiparului în timpul vieţii sale. 
Manuscrisul s-a păstrat însă şi a fost publicat în 1956-57 la Berlin 
sub titlul G. Weerth „Opere complete". - 161. 

192 La 26 iunie 1884, Bernstein îi scria lui Enge!s că Georg Adler a 
cerut la arhiva ziarului „Sozialdemokrat" materiale despre anar
hism ; se pare că aceste materiale (sau o parte din ele) se aflau 
în acel moment la Enge!s. - 161. 

193 Est!:' vorba, probabil, de mutarea redacţiei revistei „Neue Zeit" 
de la Stuttgart la Hamburg ; mutarea nu a av\lt loc. - 163, 189. 
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194 Engels are în vedere recenzia, publicată în revista „Neue Zeit" 
nr. 7 din 1884, a lui M. Schippel la cartea lui G. M. Hyndman „ The 
Historical Basis of Socialism în England", apărută la Londra în 
1883. - 163. 

195 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Editura politică, Bucu
reşti, 1958, p. 100. - 163. 

196 După îndelungate negocieri fără succes cu editorul Dietz privind 
tipărirea cărţii lui Engels „Originea familiei, a proprietăţii private
şi a statului" (vezi K. Ma1·x şi F. Engels. Opere, voi. 21, Editura 
politică, Bucureşti, 1965, p. 25-173) la Stuttgart, Kautsky i-a co
municat lui Engels la 16 iulie 1884 că această lucrare poate fi tipă
rită la Hottingen-Zilrich, într-un tiraj de 5.000 de exemplare, din 
care I.OOO de exemplare vor fi preluate de editorul Schabelitz pen
tru a fi difuzate în Germania. - 164. 

197 In pofida di ficultăţilor temporare, revista „Neue Zeit" a continuat 
să apară. Ea şi-a încetat apariţia în 1923. - 164. 

198 In numerele 20, 21 şi 22 din 1884 ale revistei ,.Die Neue Welt'� 
al cărei editor era B. Geiser, a fost publicat articolul lui K. du 
Prels „Der Somnambulismus". - 165, 168. 

199 Engels are în vedere o observaţie pe marginea unui articol de::.pre 
holeră, publicat în „Sozialdemokrat" nr. 28 din 10 iulie 1884, - 166. 

200 Este vorba de scrisoarea lui Rodbertus adresată lui J. Zeiller la 
14 martie 1875, publicată postum în „Zeitschrift filr die gesammte 
Staatswissenschaft". Bd. 35, Tilbingen, 1879, S. 219. Această acu
zaţie <:alomnioasă a lui Rodbertus a fost respinsă de Engels în 
prefaţa la prima ediţie germană a lucrării lui K. Marx „Mizeria 
filosofiei" (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 21, Editura po
l itică, Bucureşti, 1965, p. 175-188), precum şi în prefaţa la volu
mul al II-iea al „Capitalului" lui Marx. (Vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 24, Editura politică, Bucureşti, 1967, p. 14-15). - 166. 

201 La 16 iulie 1884, Bernstein îi comunica lui Engels că în campania 
pentru alegerile de deputaţi în Reichstag, care urmau să aibă loc 
în toamnă, circumscripţiile în care candida Bebe! nu erau sigure� 
şi că nici în ce-l privea pe Liebknecht lucrurile nu stăteau mai 
bine. - 167. 

202 Engels are în vedere atacurilP împotriva ateismului, formulate> de 
B. Geiser în articolul „Das Innere der Erde", publicat în „Neue 
Welt" nr. 14 şi 15 din 1884. - 167 . 

203 In legătură cu epidemia de holeră, care ameninţa Parisul, Engels 
şi P. Lafargue au convenit să o convingă pe Laura Lafargue să 
plece pentru un timp în Anglia. - 168. 

204 Redacţia publicaţiei „Journal des Economistes" care a publicat 
articolul lui P. Lafargue „Le Ble en Amerique", a însoţit articolul 
de o notă în care, între altele, se exprima regretul că „P. Lafargue 
nu şi-a consacrat admirabila sa gîndire de cercetător şi stilul 
cursiv economiei politice". - 170. 
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205 In jurul datei de 5 august 1884, Engels a plecat la odihnă la 
Worthing (pe litoralul sudic al Angliei) unde a rămas pînă la 
1 septembrie. - 177, 178, 190. 

206 Este vorba de cea de-a patra conferinţă anuală a Federaţiei demo
crate (vezi adnotarea 67) care s-a ţinut la Londra ; s-a hotărît 
schimbarea denumirii Federaţiei democrate în Federaţia social
democrată. - 177. 

�07 începutul scrisorii nu 'i-a păstrat. In scrisoarea de faţă Engels îşi 
expune observaţi i le la manuscrisul lui P. Lafargue - recenzia la 
cartea economistului şi sociologului francez P. Leroy-Beaulieu "Le 
Collectivisme. Examen critique du nouveau socialisme". O parte a 
cărţii era consacrată contestării teoriei economice a lui Marx, în 
primul rînd teoriei plusvalori i. Articolul lui Lafargue a fost pu
blicat în „Journal des Economistes" nr. 9 din 1884 sub titlul : „La 
theorie de la plus-value de Karl Marx et la critique de M. Paul 
Leroy-Beaulieu". - 179. 

208 Forma nemijlocită a circulaţiei mărfurilor este forma : marfă
bani-marfă ; cea de-a doua formă este ban i-marfă-bani. - 180. 

209 George Campbell. "Modern India : a skctch of the system of civil 
gouvernment. To which is prefixed, some acount of the native 
institutions". London 1852. - 179. 

210 J. W. Money. „Java ; or, how to manage a colony". London 186 1. 
- 179. 

�11 Gabriel Deville. „Le Capital de Karl Marx, resume et accompagne 
d'un aper<;u sur le socialisme scientifique". Paris 1883. Un exemplar 
cu dedicaţia autorului s-a găsit în biblioteca lui Engels. - 183 

·212 Redactorul şef al publicaţiei "Journal des Economistes", Gustave 
Molinari, l-a asigurat pe Lafargue că i se va da posibilitatea să 
răspundă la presupusele obiecţii ale lui Beaulieu, după care dis
cuţia urma să se încheie. Aceste obiecţii au fost publicate ln 
"Journal des Economistes" nr. 10 din 1884 sub titlul "Le Capital 
de Karl Marx a propos d'une anticritique" semnat de M. Block ; 
Lafargue a răspuns tot în �Journal des Economistes" nr. 1 1  din 
1884 prin articolul „Le Capital de Karl Marx et la critique de 
M. Block". - 183. 

"213 In scrisoarea din 6 august 1884, Volmar îl ruga pe Engels să-i in
dice instituţia de învăţămînt 'iUperior în care o tînără suedeză, Ju
lia Kjellberg, putea să studieze temeinic ştiinţele sociale. - 184. 

214 Această scri'ioare a lui Engels constituie răspunsul la scrisoarea 
reprezentantei grupului social-democrat polonez din Geneva, Maria 
Jankowska Mendclsonowa (S. Leonowicz) din 12 august 1884 ; ea 
i-a cerut lui Engels permisiunea de a traduce în limba polonă lu
crarea „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului". - 185. 

215 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 24, Editura politică, Bucu
rc�ti, 1967, p. 14-26. - 187, 209, 211, 219. 
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216 Kautsky propunea ca în presa germană să se anunţe apropiata apa
riţie a lucrării lui Engels „Originea familiei, a proprietăţii private 
şi a statului", în scopul de a împiedica interzicerea acestei carţi în 
Germania. - 187. 

217 In „Sozialdemokrat" nr. 36 din 3 septembrie 1884 a fost publicat 
un articol de fond sub titlul „Hoheres Blech", care combătea un 
articol apărut în publicaţia vieneză „Deutsche Wochenschrift", în 
august 1884, al publicistului austi·iac G. Bahr, în care acesta îl elo
gia pe Rodbertus. 

In aprilie 1884, socialistul german G. W. Fabian, care trăia 
în S.U.A., a publicat în „Freidenker" un articol în care ataca teoria 
statului a lui Marx şi Engel<;. Neprimind replică, Fabian şi-a repetat 
atacul în „New Yorker Volkszeitung" ; întrucît acest al doilea ar
ticol fusese publicat într-un ziar socialist, i s-a dat replica în „So
zialdemokrat" nr. 36 din 3 septembrie 1884 prin articolul lui E. Bern
stein ,,Ein Ketzerriecher". 

In „Sozialdemokrat" nr. 37 din 11 septembrie 1884 a fost pu
blicat articolul intitulat „ Wie stellen wir uns zur Borsensteuer ?". 
- 191. 

218 In „Kolnische Zeitung" nr. 241 din 30 august 1884 a fost publicat 
articolul intitulat „Professor Schweinfurth i.iber den Congo" - des
pre activitatea desfăşurată de Association Internationale Africaine, 
înfiinţată la Bruxelles în 1876, care şi-a schimbat în 1883 denumirea 
în Association Internationale du Congo. Associaţia a fost înfiinţată 
de regele Leopold al II-iea al Belgiei ; un rol important în cadrul 
ei a avut exploratorul englez H. M. Stanley. Unul dintre obiectivele 
ei a fost cucerirea şi exploatarea bazinului fluviului Congo. Artico
lul dezvăluia faptul că în locul unei activităţi filantropice şi ştiin
ţifice în Congo, belgienii patronau comerţul de sclavi şi introduce
rea sclaviei, comerţul cu fildeş, ulei de palmier şi alte produse 
locale. - 192. 

219 In 1884 politica colonială a Germaniei s-a intensificat. La 5 ianuarie 
1884 s-a deschis la Frankfurt-am-Main primul congres al Uniunii  
coloniale. In acelaşi an pe litoralul sud-vestic al Africii s-a con
struit prima fabrică germană. - 192, 199. 

220 ln scrisoarea de faţă Engels analizează articolul lui Kautsky în
dreptat împotriva lui Schramm. Reformistul social democrat german 
K. A. Schramm trimisese spre publicare în , Neue Zeit" articolul 
său „K. Kautsky und Rodbertus", în care ataca vehement articolul 
lui Kautsky, „-.Das Kapital>+ von iR.odbertus". Articolul lui Schramm 
şi răspunsul lui Kautsky intitulat „Eine Replik" au fost publicate
în „Neue Zeit" nr. 11 din 1884. - 193. 

221 K. Marx şi F. EngeLs. Opere, voi. 20, Editura politică, Bucureşti. 
1964, p. 296-308. - 194. 

222 K. Marx �i F. Engds. Opere, voi. 13, Editura politică, Bucureşti,._ 
1962, p. 7-11. - 194. 

223 K. Marx şi F. EngeLs. Opere, voi. 4, Editura politică.,. Bucureşti,. 
1958, p. 100. - 1 94. 



694 <\dnotflrl 

2 24 K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 23, Editura politică, Bucureşti, 
1966, p. 719-766. - 194. 

225 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în cartea : F. EngeJ<;. „Politisches Vermăchtnis. Aus unverăf
fentlichten Briefen". Berlin, 1920. - 196. 

226 La 15-17 septembrie 1884 a avut loc întîlnirea împăraţilor Germa
niei, Austriei şi Rusiei şi miniştrilor lor de externe la Czernevice. 
Aici a fost încheiat tratatul dintre Rusia şi Germania privind men
ţinerea neutralităţii amicale în cazul unui atac asupra uneia dintre 
cele două părţi. - 197. 

227 Engels se referă, probabil, la efectul pe care l-au produs în Europa 
rezultatPle alegerilor pentru Reichstag din 10 ianuarie 1874, cînd 
Partidul muncitoresc social-democrat din Germania a repurtat o 
victorie importantă : au fost aleşi şase din cand idaţii propU!?i de el 
(intre care Bebe! �i Liebknecht), care au întrunit cu mult mai multe 
voturi decît la alegerile din 1871. - 197. 

228 In 1884, sub presiunea mişcării de masă din zonele rurale, în An
glia a fost înfăptuită a treia reformă parlamentară, prin care drep
tul electoral a fo5t extins asupra micilor fermieri şi a unei părţi a 
muncitorilor agricoli ; primele alegeri pe baza noii legi electorale 
au avut loc în noiembrie-decembrie 1885. - 198, 268, 317. 

229 Federaţia social-democrată (Social Democratic Federation) - orga
nizaţie socialist<l engleză, întemeiată în augu<;t 1884 pe baza Fede
raţiei democrate (DPmocTal1c Federation) - (vezi ad notarea 67), 
care grupa elementt> socialistP eterogene, în special din rîndurile 
intPIPctual 1tăţi i . ConrlucPrPn fPclPrnţiPi s-ci n flcit vrPmP îndPlungcită 
în miinile refor111 1�t1lor, în frunte cu Hyndman, care ducea o po
litică oportuni<;ta şi sectară. In opoziţie cu !mia promovată de 
Hyndman, grupul de marxi)t1 revoluţionari (E. Marx-Aveling, 
E. Aveling, T. Mann ş.a.) care făcea parte din federaţie, lupta pen
tru stabilirea unei strînse legături cu mişcarea muncitorească de 
masă. După sciziunea din toamna anului 1884 şi formarea de către 
reprezentanţii aripii de stînga, în decembrie 1884, a organizaţiei de 
sine stătătoare - Liga socialistă (vezi adnotarea 279) - influenţa 
oportuniştilor în federaţie a crescut. Cu toate acestea, sub in
fluenţa stării de spirit revoluţionare a maselor, în cadrul federaţiei 
a continuat procesul de formare a elementelor revoluţionare, nemul
ţumite de conducerea oportunistă. - 1 98, 206, 223, 235, 243, 340, 
461, 483, 516, 519, 523, 564, 579, 586, 596, 600, 616. 

230 Este vorba de prima ediţie germană a lucrării lui Marx „Mizeria 
filosofiei" (vezi adnotarea 81). 

Editura J.H.W. Diez, din Stuttgart, unde urma să apară lu
crarea, introdusese o ortografie propusă de Bruno Geiser, dar cu 
care Engels nu era de acord. La 15 octombrie 1884 Dietz ii scria 
lui Engels : „O mică remarcă a lui Kautsky în momentul cînd 
mi-a dat manuscrisul ne-ar fi economisit, dumneavoastră şi mie 
munca de a modifica .. .  Voi da curs cu plăcere dorinţei dumnea
voastră referitoare la ortografie... Personal, eu nu -sînt de acord 
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cu acest mod de a scrie, dar l-am acceptat pentru a-l elimina pe 
acela şi mai odios practicat la „Neue Welt ... , începînd din 1882". 

In prima ediţie germană a lucrării lui Marx „Mizeria filoso
fiei" în loc de prefaţă a fost publicat articolul lui Marx „Despre 
Proudhon" (K. Marx şi F. Engeis. Opere, voi. 16, Editura politică 
Bucureşti, 1963, p. 28-35), iar în anexă au fost incluse : un frag
ment din lucrarea lui Marx „Contribuţii la critica economiei po
litice" - despre teoria economistului englez John Gray (vezi 
K. Marx şi F. Engeis, Opere, voi. 13, Editura politică, Bucureşti, 
1962, p. 72-75) şi versiunea germană a articolului lui Marx 
„Discurs asupra liber-schimbismului" (K. Marx şi F. Engeis. Opere, 
voi. 4, Editura politică, Bucureşti, 1958, p. 447-460). - 200, 203, 
205, 206, 208, 215. 

231 In scrisoarea din 11 octombrie 1884, Kautsky îi mulţumea lui En
gels pentru observaţiile făcute pe marginea articolului său (vezi 
volumul de faţă p. 193-194), şi îi comunica că intenţionează să 
citească cartea lui Rodbertus „Zur Erklărung und AbhiHfe der 
heuiigen Creditnoth des Grundbesitzes". - 203. 

232 In ziarul parizian „Cri du Peuple" nr. 356 din 18 octombrie 1884 
a fost publicată o notă intitulată „Execution d'un agent provoca
teur" ; Henrich Nonne originar din Hannover, dar domiciliat la 
Paris, era de fapt un agent prusian şi urma să fie exclus dm Parti
dul muncitoresc socialist din Germania. - 206. 

233 Engels şi-a formulat criticile la adresa lui Mommsen în lucrarea 
sa „Originea familiei, a proprietăţii private şi a statului". (K. Marx 
şi F. Engeis. Opere, voi. 21,  Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 119-
123). - 207. 

234 In alegerile pentru Reichstag (28 octombrie 1884), despre rezultatele 
cărora Bebel i-a telegrafiat lui Engels, precum şi în alegerile su
plimentare de la începutul lunii noiembrie, Partidul social-demo
crat din Germania a obţinut 24 de locuri, faţă de 13 locuri în ale
gerile precedente ; el a întrunit 549.990 de voturi, cu 238.029 voturi 
mai mult decît în 1881. - 209, 215, 220. 

235 In urma alegerilor, fracţiunea social-democrată a reu�it pentru 
prima oară să obţină dreptul de a prezenta proiecte de lege, 
deoarece, potrivit regulamentului Reichstagului, acest drept nu-l 
aveau decît fracţiunile care numărau cel pulin 15 deputaţi .  - 210. 

236 Bebel a fost ales în Reichstag în circumscripţia electorală Ham
burg I (12.282 de voturi) şi în circumscripţia electorală Dresden I 
(8.620 de voturi la alegerile principale şi 11.106 voturi la cele su
plimentare) ; la Leipzig (9.676 de voturi) şi la KOln (4.151 de vo
turi) el nu a fost ales. - 210. 

237 W. Liebknecht a obţinut în alegerile principale de la Offenbach 
numai 6.950 de voturi, dar în alegerile suplimentare, a obţinut 
10.505 voturi, fiind declarat ales. - 212. 
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-238 ln scrisoarea respectivă, P. Martignetti îi cerea lui Engels permi
siunea de a traduce lucrarea "Originea familiei, a proprietăţii pri
vate şi a statului" în limba italiană, şi, totodată, îl ruga să revadă 
traducerea ; versiunea italiană a acestei lucrări a apărut în 1885. 
- 214. 

239 Engels are în vedere articolul de fond din nr. 45 al ziarului „So
zialdemokrat•·, din 6 noiembrie 1884, intitulat „Unsere Bilanz". 
- 215. 

240 K. Ma„x şi F. Engels, Opere, voi. 24, Editura politică, Bucureşti, 
1967, p. 366-347. - 217. 

241 Ca rezultat al războiului pentru succesiunea la tronul Austriei 
(1740-1748) regele prusian Frederic al Ii-lea a ocupat Silezia, care 
aparţinea Austriei. In acest război, Frederic al Ii-lea a luptat îm
potriva Austriei în alianţă cu Franţa şi cu Bavaria ; în ti mpul 
războiului el şi-a trădat de două ori aliaţii, încheind pace sepa
rată cu Austria (în 174:! şi în 1745).  

In 1756-1763, Prusia a fost una di ntre participantele la răz
boiul de 7 ani. 

La 5 aprilie 1795 a fost încheiată pacea separată de la Base! 
dintre Prusia şi Republica Franceză ; în felul acesta ea îşi trăda 
aliaţii din prima coaliţie antifranceză. - 220. 

242 Engels are în vedere anexarea şi includerea în componenţa Pru
siei, a regatului Hannover, a principatului Hessen-Kassel, a duca
tului Nassau şi a oraşului liber Frankfurt-am-Main, care partici
paseră la războiul austro-prusian de partea Austriei. Anexarea 
acestor teritorii a fost legi ferată la 20 septembrie 1866. - 220. 

243 Este vorba de lovitura de stat contrarevoluţionară din Prusia din 
noiembrie 1848, care a început cu dizolvarea Adunării constituante 
prusiene şi s-a încheiat la 5 decembrie 1848 cu dizolvarea Adunării 
naţionale şi promulgarea aşa-numitei constituţii octroiate ; potrivit 
acestei constituţii se introducea sistemul bicameral ; regele însă 
avea dreptul nu numai de a schimba hotărîrile Camerelor, dar şi 
de a revizui articole din constituţie. (Vezi şi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 8, Editura politică, 1960, p. 78-82). - 221 . 

244 Este vorba de polemica pe care o ducea în acea perioadă P. La
fargue pe marginea cărţii lui Leroy-Beaulieu „Le Collectivisme. 
Examen critique du nouveau socialisme" (vezi adnotările 207 şi 212 
precum şi  volumul de faţă, p. 179-183). - 223. 

245 In "Sozialdemokrat" nr 47, din 21 noiembrie 1884, se relata că la 
15 noiembrie 1884 socialiştii francezi au ţinut un miting de soli
daritate cu muncitorii germaai şi se dădeau extrase din articolul 
publicat în "Lyon-Socialiste" nr. 9 din 9 noiembrie 1884, în care 
era salutată victoria social-democraţilor germani în alegerile pentru 
Reichstag (vezi adnotarea 234). - 224. 

246 ln timpul alegerilor pentru Reichstag' (noiembrie 1884), candidatul 
social-democrat în circumscripţia Darmstadt, F. MUiler, a dat o 
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proc.lamaţie care constituia un răspuns la proclamaţia ostilă a na
ţional-liberalilor (vezi adnotarea 176). Mi.iller declara că el este 
adeptul republicii şi al Comunei din Paris. Proclamaţia a fost pu
blicată în „Sozialdemokrat" nr. 46 din 14 noiembrie 1884. 

J. Guesde a citat proclamaţia lui Mi.iller în articolul de fond 
al ziarului „Cd du Peuple" nr. 387 din 18 noiembrie 1884, sub 
titlul „Nouvelle Victoire". 

Vorbind despre programul de la Hannover, Engels avea în 
vedere proclamaţia electorală dată publicităţii la Hannover ; în 
această proclamaţie se afirma că ofensiva reacţiunii în Germania 
se explică prin laşitatea naţional-liberalilor, prin obedienţa lor 
faţă de Bismarck. Proclamaţia a fost publicată în „Sozialdemokrat" 
nr. 47 din 21 noiembrie 1884. - 224, 230. 

247 Jn legătură cu mitingul de sol idaritate cu social-democraţii ger
mani, programat pentru 15 noiembrie 1884 (vezi adnotarea 245), 
Bernstein îi scrisese lui Lafargue rugîndu-1 să nu vorbească prea 
dur despre Lassalle. - 225. 

248 In „Journal des Economistes" nr. 10 din 1884 a fost publicat arti
colul „La theorie de la valeur de Karl Marx" al sociologului 5l  
economistului italian A. Loria. Engels i-a trimis lui P. Lafargue 
observaţiile critice pe marginea acestui articol pentru ca Lafargue 
să le folosască în cazul în care ar fi continuat polemica. - 225. 

249 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 26, partea a III-a, Editura 
politică, Bucure�ti, 1984, p. 67-253. - 225. 

250 In scrisoarea adresată lui Engels la 26 noiembrie 1884, muncitorul 
socialist britanic J. L. Mahon solicita să fie primit pentru o con
vorbire în problemele m işcării muncitoreşti britanice. - 226. 

251 In scrisoarea din 2 decembrie 1884, Kautsky îl ruga pe Engels să 
decidă cum să se publice „Discurs asupra liber-schimbismului" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 4, Editura politică, Bucu
re�ti, 1958, p. 447-460) - - în broşură separată sau ca anexă la 
prima ediţie germană a „Mizeriei filosofiei" care urma să apară 
la Stuttgart, în editura Dietz (vezi adnotarea 230).  - 229. 

252 Engelo; are în vedere articolul de fond din „Kălnische Zeitung"' : 
„Die Stichwahlen" nr. 307 din 4 noiembrie 1884, „Die Reichstags
stichwahl în KO!n" - nr. 309 din 6 noiembrie 1884 şi „Noch einmal 
die Kălner Stichwahl" - nr. 311 din 8 noiembrie 1884, în care se 
cerea social-democraţilor să declare oficial renunţarea la princt
piile revoluţionare. - 229. 

253 In cuvîntarea rostită la 10 mai 1884 în Reichsag în cadrul dez
bateri i  proiectului de lege privind prelungirea valabilităţii legii 
împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 22), Geiser a declarat că 
social-democraţii nu i ntenţionează să distrugă prin mijloace vio
lente relaţiile statale şi sociale existente ; declaraţia lui Bismarck 
din Reichstag de la 9 mai 1884 despre recunoaşterea dreptului la 
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muncă (vezi adnotarea 179) a fost apreciată de Geiser ca o expre
sie a revoluţiei sociale care avea loc. 

Cuvîntarea lui Geiser a fost publicată parţial în broşura "Die 
Debatte i.iber das Sozialisten-Gesetz im Deutschen Reichstag. 2.  und 
3. Lesung", editată la Milnchen în 1884. - 230. 

254 Este vorba de contribuţia în valoare de 5 miliarde de franci pe 
care Franţa a trebuit s-o plătească Germaniei, după înfrîngerea 
în războiul franco-prusian din 1870-1871, în conformitate cu pre
vederile tratatului de pace de la Frankfurt (10 mai 1871). - 232. 

255 Este vorba de Adunarea naţională germană, care şi-a ţinut şedinţele
la Frankfurt-am-Main în 1848-1849. - 232. 

256 Gruparea politică din jurul ziarului parizian "Le National" reunea 
republicani burghezi moderaţi în frunte cu Armand Marra<;t ; în 
anii '40 se baza pe burghezia industrială şi întreţinea legături cu 
intelectualitatea liberală. "Le National", a apărut din 1830 pînă în 
1851. - 232. 

257 Din această scrisoare s-a păstrat numai fragmentul de faţă, citat 
de P. Lafargue în articolul „Descendre dans la rue", publicat în 
"Lyon-Socialiste" nr. 15 din 21 decembrie 1884. - 234. 

258 La sfirşitul anului 1884, în scopul activizării politicii coloniale
a Germaniei, Bismarck a cerut Reichstagului să aprobe subven
ţionarea anuală a companiilor de navigaţie pentru organizarea de 
curse regulate spre Asia de est, Australia !;oi Africa. Această cerere
a guvernului a dus la divergenţe în rîndurile fracţiunii social-de
mocrate din Reichstag. Aripa de stînga, în frunte cu A. Bebe! şi 
W. Liebknecht, urmînd indicaţiile lui Engels, s-a pronunţat îm
potriva sprij inirii cererii guvernului. Majoritatea oportunistă a 
fracţiunii (D1etz, Frohme, Grillenberger ş.a.) intenţiona să voteze 
pentru acordarea subvenţiilor sub pretextul dezvoltării relaţiilor 
internaţionale. Sub presiunea acestei majorităţi, fracţiunea social
democrată a adoptat o hotărîre în care se arăta că problema acor
dării subvenţiilor nu are un caracter principial şi că se lasă la 
latitudinea fiecărui membru al fracţiun ii  să voteze cum va con
sidera ; totodată se preciza că majoritatea deputaţilor social-de
mocraţi va vota pentru acordarea subvenţiilor. 

Poziţia oportunistă a aripii de dreapta a fracţiunii a foc;t con
damnată cu fermitate de masa membrilor partidului, de ziarul 
"Sozialdemokrat" organul central al partidului, a cărui luptă îm
potriva oportuniştilor era sprijinită şi îndrumată de Engels. Sub 
influenţa criticii ferme, majoritatea fracţiun ii a fost nevoită să-şi 
modifice într-o oarecare măsură atitudinea faţă de proiectul gu
vernamental în timpul dezbaterii acestuia în Reichstag, în martie-
1885, condiţionînd votul ln favoarea proiectului de adoptarea de 
către Reichstag a unor propuneri ale fracţiunii .  Numai după ce 
aceste propuneri au fost respinse de Reichstag, împotriva proiec
tului au votat toţi membrii fracţiunii  social-democrate. - 237, 238, 
244, 250, 265, 294, 383. 
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259 Un fragment di n această scrisoare a fost publicat în cartea : 
„F. Engels, Politisches Vermăchtnis. Aus unverăffentlichen Brie
fer. �. Berlin, 1920. - 238. 

260 Engels se referă la intf'rvenţia lui M. Kayser, cu acordul intregii 
fracţiuni social-democrate din Reichstag, în susţinerea proiectului 
guvernamental privind tarifele vamale protecţioniste pe anul 1879. 
Marx şi En gels au condamnat cu fermitate acţiunea lui Kayser, 
care a susţinut în Reichstag un proiect care era în avantajul mari lor 
industriaşi şi marilor propr;etari funciari şi în dauna maselor 
populare, precum şi toleranţa manifestată faţă de Kayser de o 
serie de conducători ai social-democraţiei germane. - 239. 

261 In scrisoarea din 18 noiembrie 1884, P. Martignetti îl întreba pe 
Engels dacă ar putea să editeze într-un singur volum două lucrări 
ale acestuia - „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului", la traducerea căreia Martignetti lucra în acel moment, şi 
„Războiul ţărănesc german". - 242. 

262 Este vorba de apropierea conducerii Federaţiei social-democrate de 
pos1bilişti (vezi adnotarile 229 şi 12). 

In „Justice" nr. 50 dm 27 decembrie 1884 a fost publicată 
scrisoarea lui Adolphe Smith intitulată „France and the Interna
tional Congress·', în această scrisoare Smith cerea ca Federaţia 
'iocial-democrată care se pronunţa pentru convocarea unui congres 
socialist-internaţional, să-i recunoască pe posibili5ti drept princi
pală organizaţie a socialiştilor francezi, şi să nu întreţină relaţii cu 
Partidul muncitoresc francez (vezi adnotarea 115). - 245. 

263 E<>te vorba de manuscrisul traducerii în limba engleză a lucrării 
lui Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia'·, făcută dr so
cialista americană F. Kelley-\Vischnewetzky, pentru editarea in 
S.U.A. - 246, 254. 

264 Este vorba despre broşura „G. Gross . .-Karl Marx„'·. Leipzig 1885, 
la care, în acea vreme Kautsky scria o recenzie care a fost publi
cată în „Neue Zeit" nr. 6 din 1885. - 248 

265 In scrisoarea din 9 ianuarie 1885, Kautsky îi comunica lui Engels 
că social-democratul oportuni5t german Viereck i-a propus să lu
creze temporar sau permanent la „Silddeutsche Post" pe care el il 
edita la Milnchen. - 2!8. 

:266 In ediţia a 3-a a cărţii sale, „Kritische Geschichte der Nationalăko
nomie und des Socialismus", apărută în 1879, E. Dilhring a încercat 
să respingă unele observaţii critice ale lui Engels la adresa sa. 
- 248. 

267 Intenţionînd să editeze în „Biblioteca social-democrată" unele 
lucrări ale lui Marx şi Engels publicate în 1850 în „Neue RheiniSche 
Zeitung. Politischăkonomische Revue", Schlilter îi ceruse lui En
gels, ia 10 ianuarie 1885, o colecţie completă a acestei publicaţii. 

- 248. 
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268 K. Marx şi F. EngeLs, Opere, vol. 7, Editura politică, Bucureşti. 
1960, p.  18-20, - H49. 

269 Scurte fragmente din această scrisoare au fost publicate pentru 
prima oară în cartea Th. Hăhle. „Franz Mehring". Berlin,1956. 

Atitudinea negativă a lui Engels faţă de F. Mehring, expri
mată în această scrisoare, se explica prin faptul că la sfirşitul 
anilor 70, Mehring, care colaborase la ziarul social-democrat 
„ Volksstaat", a început să publice în presa naţional-liberală (vezi 
adnotarea 176). Dar încă la mijlocul anilor 80 el a rupt cu presa 
reacţionară, a trecut la ziarul democrat berlinez „ Volkszeitung''. 
iar în 1891 a aderat la partidul social-democrat. Acest fapt a de
terminat schimbarea atitudinii lui Engels faţă de el ; în anii 9() 
Engels a exprimat în repetate rînduri aprecieri pozitive faţă de 
activitatea publicistică şi ştiinţifică a lui Mehring. - 250, 316. 

270 Scrisoarea de faţă a fost remisă de P. Lafargue lui Guesde, iar 
acesta din urmă s-a inspirat din ea pentru un articol al său pu
blicat ca editorial în „Cri du Peuple" nr. 461 din 31 ianuarie 1885. 
Fragmentul de faţă a fost inclus integral de Guesde în acest 
articol cu menţiunea că scrisoarea a fost primită de la Londra de 
la „unul dintre veteranii marilor noastre bătălii sociale". Textul 
integral al scrisorii nu s-a păstrat. Problema abordată de Engels 
In această scrisoare a fost tratată de el şi în articolul �Consilieri 
intimi imperiali ru�i - atentatori", publicat în „Sozialdemokrat" 
nr. 5 din 29 ianuarie 1885 (vezi K. Marx şi F. EngeLs, Opere, vol. 21„ 
Editura politică, Bucure�ti, 1965, p. 189-191). - 253. 

271 Este vorba de schimbul de note din 13 (1) ianuarie 1885 dintre 
Rusia şi Prusia privind extrădarea reciprocă a persoanelor învi
nuite de crime sau delicte împotriva suveranului uneia dintre ac�ste
ţări sau a membrilor familiei sale, precum şi la extrădarea per
soanelor acuzate că fabrică sau deţin explozibile. - 253. 

272 Este vorba de prefaţa lui Engels la prima ediţie a lucrării sale
„Situaţia clasei muncitoare din Anglia" (K. Marx şi F. Engels, 
Opere, vol. 2, Editura politică, Bucureşti, 1958, p. 239-532) şi de 
dedicaţia „Către clasa muncitoare a Marii Britanii" (K.  Marx şi 
F. Engels, Op. cit., p. 243-247). ln ediţia americană a acestei lu
crări prefaţa şi dedicaţia nu au fost incluse. - 255. 

273 Cu scopul de a grăbi editarea volumului al II-lea al „Capitalului" 
în limba rusă, Engels i-a trimis lui Danielson pentru traducere 
coli ale ediţiei germane pe măsură ce se tipăreau. - 257, 263, 274, 
288, 293, 301, 311. 

274 Este vorba de arestarea lui G. Lopatin la Petersburg, la 6 octom
brie 1884. Lopatin a fost anchetat pînă în mai 1887 iar la 4 iunie 
1887 în „procesul celor 21" a fost condamnat la moarte ; ulterior 
această condamnare i-a fost comutată in detenţie pe viaţă în for
tăreaţa Schlisselburg. - 258, 347, 515. 

275 In scrisoarea de faţă Engels răspunde la întrebările lui Lavrov 
referitoare la exactitatea afirmaţiilor despre Marx făcute în bro
şura lui Gross (vezi adnotarea 264), precum şi la cele referitoa,re-
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la ediţia germană, din 1885, a lucrării lui Marx „Mizeria filo<;ofiei„. 
- 258. 

276 K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 24, Editura politică, Bucure<iti, 
1967, p. 14-26. Engels a criticat concepţiile lui Rodbertus şi în 
prefaţa sa la ediţia germană a „Mizeriei filosofiei" (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, voi. 21, Editura politică, Bucure5ti, 1965, 
p.  175-188. - 259. 

277 La întrebarea lui Engels în legătură cu zvonurile referitoare la 
interzicerea în Germania a cărţii sale „Originea familiei, a P.ro
pnetăţii private şi a statului" (vezi volumul de faţă, p. 250). 
Schl i.iter i-a ră<;puns că, potrivit informaţiilor pe care le deţine, 
nu ex istă o interdicţie oficială, dar că la Leipzig a fost confiscat 
un mare număr de exemplare ale cărţii şi, cu toate că ulterior 
ele au fost restituite, librarii refuză să mai achiziţioneze cartea 
�i că ea se trimite de la Zi.irich numai în baza unor comenzi. 
- 260. 

278 Este vorba de manuscrisul lui Marx, „Contribuţii la critica eco
nomiei politice" datînd din 1861-1863. O caracterizare detalian 
a acestui manuscris a fost făcută de Engels în prefaţa la volumul 
al I I-lea al „Capitalului" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 24, 
Editura politică, Bucureşti, 1967, p. 8). Partea principală a acestui 
manuscris o constituie „ Teorii asupra plusvalorii"' - volumul al 
IV-lea al „Capitalului", (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 26, păr
ţile I-III) .  - 262. 

279. Este vorba de Federaţia social-democrată (vezi adnotarea 229) ş1 
de Liga socialistă. 

Liga socialistă (Socialist League) - organizaţie socialistă P.n
gleza întemeiată în decembrie 1884 de un grup de socialişti care 
au ieşit din Federaţia social-democrată pentru că erau nemulţu
miţi de linia oportunistă a conducerii acesteia. Printre organizatorii 
ligii s-au numărat Eleanor Marx-Aveling, Ernest Belfort Bax, 
William Morris şi alţii. In primii ani de existenţă a Ligii, membrii 
ei au participat intens la mişcarea muncitorească. Curînd însă, în 
Ligă au început să predomine elementele anarhiste ')i mulţi dintre 
organizatorii ei, inclusiv E. Marx-Aveling şi E. Aveling au pără
sit-o. ln l889 Liga socialistă s-a destrămat. - 262, 271, 321, 389, 
424, 42�. 435, 438, 443, 462, 483, 516, 520, 524, 581,  583, 586, 602. 

280 ln scrisoarea la care se referă Engels, social-democratul german 
K. Varenholz, care trăia la Londra, contestă informaţia apărută 
în „Sozialdemokrat" nr. 3 din 15 ianuarie 1885, despre cauzele 
sciziunii din Federaţia social-democrată, informaţie care, prin con
ţinutul ei, reflecta opinia lui Engels, exprimată de acesta în scri
soarea adresată lui Bernstein la 29 decembrie 1884 (vezi volumul 
de faţă, p. 23'1-237). Varenholz prezenta eronat aceste cauze şi sus
ţinea linia oportunistă şi sectaristă a lui Hyndman. Răspunsul lui 
Aveling către Varenholz a fo5t publicat în „Sozialdemokrat" nr. 13 
din 26 martie 1885. - 262. 

:281 Este vorba de un grup de muncitori din bazinul carbonifer Mont
ceau-les-Mines, arestaţi in noiembrie 1884 sub acuzaţia de a fi 
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organizat o serie de explozii la mine 1?1 m oraş. Autorul exploziei 
din ziua de 7 noiembrie, care a constituit cauza nemijlocită a 
arestări i, era Brenin, un agent al comisarului local de poliţie 
Thevenin. Printre cei arestaţi erau şi participanţi activi la miş.
careti muncitorească, deşi ei nu aveau nici o legătură cu aceste 
explozii. Rolul provocator al lui Brenin a fost demascat de ziarul 
socialist „Cri du Peuple" într-o serie de articole. Procesul a avut 
loc la sfîrşitul lui mai ; acuzaţii au fost condamnaţi la închisoare 
pe diferite termene. - 263. 

282 R. Stegemann s-a adresat lui Engcls la 21 martie 1885 cu rugă
mintea de a-i indica materialele în care ar putea găsi o car�.�
terizare a lui Marx, pe care el voia să o facă în partea introduc
tivă a lucrării pe care voia s-o editeze şi care era consacrată 
teoriei economice a lui Marx. In cazul absenţei unor surse tipărite. 
Stegemann îl ruga pe Engels să-i comunice impresiile lui dec;pn� 
Marx ca om. - 263. 

283 După cit se pare, este vorba de broşura lui A. Schăffle „Die 
Quintessenz des Socialismus", publicată sub pseudonimul „ Volks
wirth" în 1875 la Gotha. Schăffle scria în această bro�ură că „el 
însuşi a avut nevoie de ani întregi pentru a pătrunde sensul vo
lumului I al „capitalului»". - 264. 

284 Guvernul francez în frunte cu liderul republioanilor moderaţi 
J. Ferry a demisionat la 30 martie 1885 din cauza eşecului poli
ticii coloniale în Indochina. - 265, 267. 

285 După alegerile din 1884 (vezi adnotarea 234) fracţiunea social-de
mocrată din Reichstag consta dintr-o aripă oportun istă, condusă 
de Auer, Bloc;, Geic;er, Frohme şi alţii şi o aripă revoluţionară în 
frunte cu Bebel şi Liebknecht. - 265. 

286 Majoritatea oportunistă a fracţiunii social-democrate din Reichstag, 
nemulţumită de critica din ziarul „Sozialdemokrat" la adresa ati
tudinii ei faţă de proiectul de lege privind subvenţiile pentru com
paniile de navigaţie (vezi adnotarea 258), a încercat să conteste 
dreptul organului de partid de a critica activitatea fracţiuni i. De
claraţia fracţiunii în această problemă a fost publicată în „Sozial
demokrat" nr. 14, din 2 aprilie 1885. Dar cea mai mare parte a 
organizaţiilor social-democrate au sprijinit ferm redacţia ziarului. 
Majoritatea fracţiunii a fost nevoită să cedeze şi, într-o declaraţie 
comună cu redacţia ziarului „Sozialdemokrat", publicată la 23 apri
lie, a renunţat practic la  această poziţie (vezi adnotarea 298). -

265, 266, 272, 288, 298, 299, 312, 323, 561. 

287 Este vorba de guvernul Gladstone, aflat la putere în 1880-1885 
(vezi şi adnotarea 323). - 267. 

288 Este vorba despre articolele şi notele redacţionale din „Sozial
demokrat" nr. 2,  3, 5 şi 7 din 8, 15 şi 29 ianuarie şi 12 februarie 
1885, în care era criticată poziţia majorităţii fracţiunii faţă de 
proiectul de lege cu privire la subvenţiile pentru compani ile de 
navigaţie (vezi adnotarea 258). Cea mai mare parte a acestor arti
cole fuseseră scrise de W. Liebknecht. - 268. 
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28q Se are în vedere conflictul anglo-rus din martie-aprilie 1883, ge
nerat de interesele imperialiste ale celor două ţări în zona gra
niţei de nord-vest a Afganistanului. După ce Rusia a cucerit sUdJ.11 
Turkmeniei, englezii au provocat o ciocnire între trupele ruse5t1 
!;>i cele afgane, ciocnire care putea duce la conflict armat între cele 
două mari puteri. Dar izolarea diplomatică a Angliei ca urmare 
a poziţiei adoptate de Germania l-a constrîns pe Gladstone să 
cedeze în problema delimitării sferei de influenţă între Anglia 5i 
Rusia în Asia Centrală. - 271. 

:290 In scrisoarea adresată lui Engels la 27 martie 1885, P. Lafargue ii 
ceruse părerea cu privire la etimologia unor termeni juridici . -
272. 

291 In scrisoarea amintită, Danielson îi comunica lui Engels unele date 
referitoare la durata zilei de muncă şi la nivelul salariilor mun
citorilor în Rusia, precum şi la proletarizarea ţărănimii ; de ase
menea, îl anunţă că îi va trimite lucrări ale economiştilor ru5i : 
N. I. Siber. „David Ricardo i Karl Marx v ih obşcestvenno-eko
nomiceskih issledovaniah", I. I. Ianjul „Fabricinîi bit Moskovskoi 
gubernii" şi P. A. Peskov . ..,Sanitarnoe issledovanie fabrik po obra
botke voloknistîh ve5cestv v g. Moskve". - 273. 

292 La 1 (stil nou - 13) martie 1881, la Petersburg a fost asasinat, 
în urma sentinţei pronunţate de Comitetul executiv al organizaţiei 
..,Narodnaia Valea", ţarul Alexandru al Ii-lea. - 276. 

293 Engels se referă la expresia folosită adesea de Plehanov în lu
crarea „Divergenţele noastre", şi anume că relaţiile din cadrul 
obştii ruseşti se află într-un echilibru fragil. - 276. 

294 Este vorba despre următorul pasaj din lucrarea lui Plehanov, "Di
vergenţele noastre". ,..Cred că energia potenţială a revoluţiei ru<;e 
e'itP uriaşă, de neînvins, şi dacii reacţiunea ridică capul, aceasta 
se întîmplă numai din cauză că n01 nu ne pricepem să transformăm 
această energie potenţială într-una cinetică". (G. V. Plehanov. Opere 
alese, vol. I, Editura politică, Bucure5ti, 1958, p. 102). - 276. 

'295 Engels reproduce expresia folosită de Hegel în volumul al Ii-lea 
al lucrării "Prelegeri de istorie a filosofiei". Cf. G.W.F. Hegel. 
Werke. Bd. XIV, Berlin, 1833, S. 62.  - 279, 346. 

296 Scrisoarea de faţă reprezintă ră<>punsul lui Engels la rugămintea 
repetată a lui Stegemann (vezi adnotarea 282), de a face o scurta 
caracterizare a lui Marx pentru introducerea la lucrarea pe carp 
o pregătea Stegemann, consacrată criticii teoriei economice a lui 
Marx. Stegemann îşi motiva rugămintea prin necesitatea de a da 
o ripostă la tentativele autorilor burghezi din diferite ţări de a 
prezenta denaturat personalitatea lui Marx. - 280. 

297 Despre confli ctul dintre fracţiune şi redacţie vezi adnotarea 286. 
Textul iniţial al hotărîrii fracţiunii, transmis ziarului, continea o 
frază referitoare la faptul că fracţiunea poartă răspunderea deplină 
pentru conţinutul ziarului „Sozialdemokrat" ; dQ,pă ce Bernstein 
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a exprimat îndoieli în legătură cu aceasta, Liebknecht, trimis de 
fracţiune la Ziirich pt•ntru a aplana conflictul, a introdu-; m hotă
rîre unele modificări, după care aceasta a fost publicată în numărul 
din 2 aprilie 1885. - 282. 

298 Este vorba de declaraţia publicată în „Sozialdemokrat" nr. 17, din 
23 aprilie 1885, în care, în numele fracţiunii social-democrate din 
Reichstag şi al redacţiei zi arului, se arăta că orice tentativă de a 
îngrădi critica în interiorul partidului ar însemna încă�C'area prin
cipiilor partidului şi i-ar zdruncina temeliile şi că este necesar să 
se întărească pe toate căile unitatea şi combativitatea partidului. 
In problema relaţiilor dintre fracţiune şi redacţie, declaraţia avea 
un caracter de compromis : în ea se releva, pe de o parte, că „Sozial
demokrat" este organul întregului partid, şi nu numai al frac
ţiunii, iar pe de alta se arăta că fracţiunea, fiind organul repre
zentativ al partidului, poate exercita dreptul de control asupra 
muncii redacţiei. - 282. 

299 Sistemul taxelor vamale protecţioniste, introdus de Bi-;marck in 
1879 in interesul marilor proprietari funciari şi al marilor indus
triaşi, şi care a fost in vigoare în anii '80 (în 1885 şi 1887 a avut 
loc o nouă majorare a tarifelor vamale la produsele agricole im
portate) a contribuit, într-o anumită măsură, la dezvoltarea indus
triei germane, dar a provocat o deteriorare considerabilă a situa
ţiei economice a maselor largi. Aceasta a provocat nemulţumirea 
nu numai a proletariatului, dar şi a burgheziei mici şi mijlocii . 
- 283. 

300 In scrisoarea din 13 mai 1885, Schliiter îl ruga pe Engels să-l 
ajute In selectarea versurilor şi cîntecelor revoluţionare pentru 
culegerea pe care o pregătea pentru tipar şi care era destinata 
muncitorilor. Schliiter întreba, între altele, dacă au existat, în timpul 
revoluţiei din 1848 din Germania, în timpul mişcării chartiste din 
Anglia şi în perioada răscoalelor ţărăneşti din secolele XV-XVI 
cintece şi versuri care au căpătat răspîndire generală. Culegerea, 
intitulată „ Vorwarts ! Eine Sammlung von Gedichten fiir das ar
beitende Volk" a apărut la Ziirich în 1886. ln aceeaşi scnsoarP, 
Schliiter îi comunica lui Engels că intenţionează să publice uu 
volum cuprinzînd lucrări de mici proporţii şi articole ale lui Marx, 
inclusiv unele documente ale Internaţionalei. 

Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în „Neue Zeit", 1918. Bd. I.  Nr. 11. - 284. 

301 Este vorba despre coralul lui Martin Luther, pe care H. Heine, în 
lucrarea sa „Zur Geschichte der Religion und Philosophie in 
Deutschland" (1834), l-a denumit „Marsilieza Reformei ". 

1n lucrarea sa, „Dialectica naturii", Engels a numit acest coral 
„Marsilieza secolului al XVI-lea" (K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi . 20, Editura politică, Bucureşti, 1964, p. 330). - 284. 

302 Este vorba despre cîntecul scris în 1844 de M. F. Chemnitz, care 
începea cu cuvintele .Schleswig-Holstein înconjurat de mare" şi 
care a dobîndit o deosebită popularitate în timpul luptei pentru 
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eliberarea acestui teritoriu de sub dominaţia daneză, şi de Hecker
lied (Cintecul lui Hecker), con!>acrat unuia dintre conducătoru de
mocraţilor mic-bur&ihczi din BadPn, în timpul revoluţiei din 1848. -
285. 

303 Este vorba de articolele lui Engels cu privire la insurecţia din 
iunie 1848 de la Paris (K. Mari �i F. Engels. Opere, vol. 5, Editura 
politică, Bucureşti, 1963, p. 126-129, 132-136, 153-160). - 286. 

304 Este vorba despre conflictul dintre redactorul şef al ziarului „La 
Bataille", P. Lissagaray, şi editorul Perinet, care finanţa ziarul, in 
legătură cu primirea de către ziar a sumei ...:e 10 OOO de frdnc1 din 
partea unui cîntăreţ ; Perinet a încercat sa-şi însuşească această. 
sumă şi să acapareze total ziarul, dar nu a reuşit. - 2h'i. 

305 F. Engels. „Anti-Di.ihring" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 20. 
Bucure�ti, Editura politică, 1964, p. 80-83). - 288. 

306 In articolul „LPs substances colloidales et la coagulation" Gri
maux cita urmatoarea afirmaţie a lui Schorlemmer : „Dacă chi
miştii vor reuşi să obţină albumină artificială, ei o vor obţine sub
forma protoplasmei vii. Enigma vieţii poate fi dezlegată numai cu 
ajutorul sintezei albuminei". - 288. 

307 Este vorba de articolul lui Grimaud „Les substances colloidales 
et la coagulation", publicat în Revue scientifique, t. XXXV, 1885. 
p. 493-500 ; ipoteza citată se află la p. 500. - 288. 

308 Expresia „plason" a fost folo!>ită de Haeckel în cartea o;a „Die 
Perigenesis der Plastidule oder die Wellenzeugung der Lebemt
heilchen". BPrlin, 1876. - 288. 

309 Este vorba despre secţiunile 5 şi 6 din volumul al Iii-lea al . .  Ca 
pitalului" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 25, partea I, Editura 
politică, Bucureşti, 1969, p. 342-468 �i partea a I I-a, Editura po
litică, 1973, p. 7-351). - 288. 

310 La 21 mai 1885, a început detenţia lui P. Lafargue în înch i soarea 
pariziană Sainte. Pelagie întrucît nu plătisP amenda dP 100 de 
franci la care fusese condamnat în aprilie 1883 de curtea cu jun 
din ora�ul Moulin cînd, împreună cu J. Guesde -;;i J. Dormois, 
fusese dat în judecată pentru conţinutul discursurilor sale (vezi 
adnotarea 5). Iniţial, Lafargue a stat împreună cu deţinuţii de 
drept comun, dar apoi a fost transferat în sectorul dc>ţinuţi lor po
litici. - 290, 296, 298, 301, 310. 

311 P. Lafargue intenţiona să traducă în limba franceză lucrarea lui 
Engels ,,OriginPa familiei, a proprietăţii private 5i a statului", după 
textul italian. Această intenţie nu s-a realizat. - 291. 

312 La 24 mai 1885, la Paris s-a organizat o mani feo;taţie în memoria 
luptătorilor Comunei din Pans. Demonstranţi i ,  purtînd steaguri ro-;;ii� 
s-au îndreptat spre cimitirul Pere Lachaise, la Zidul comunarzilor ; 
sub pretext că arborarea drapelelor ro-;;i i  la demonstraţi i le din 
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Paris era interzisă, poliţia i-a atacat pe demonstranţi.  S-a produs 
o c10cnire în cursul căreia s-au înregistrat morţi şi  răniţi. 

Engels considera, pare-se, că o provocare asemănătoare va fi 
posibilă în timpul funeraliilor lui V. Hugo, care urmau să aiba 
loc la Paris la 1 iunie 1885. - 292 . 

.313 In 1869-1873, Marx a purtat o corespondenţă regulată cu N. F. Da
melson, care îi trimitea sistematic cărţi ruseşti şi articole din re
viste, consacrate problemei agrare în Rusia, inclusiv scrierile lui 
N. G. Cernîşevski. In scrisoarea din 24 aprilie (6 mai) 1885, Da
nielson îl întreba pe Engels dacă in volumul al III-lea al „Capi
talului" sînt incluse date despre economia Rusiei. - 29.1. 

:J14 Engels se referă la secţiunea a 6-a din volumul al III-lea al „Ca
pitalului" (K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 25, partea a II-a, Edi
tura politică, Bucureşti, 1973, p. 157-351) .  

O parte însemnată din extrasele lui  Marx din cărţile ruseşti 
trimise de Danielson şi consacrate problemei agrare în Rusia a 
fost publicată în „Arhiv Marksa i Enghelsa", vol. XI,  1948 ; voi. XII,  
1952 şi vol. XIII,  1955. - 293. 

�15 Engels foloseşte aici o expr_esie din discursul rostit de Lichnowski 
în Adunarea naţională de la Frankfurt, la 31 august 1848 ; Lich
nowski făcuse o greşeală gramaticală, folosind două negaţi i  suc
cesive („Fiir das historische Recht gibt es kein Datum nicht"J. 
(vezi şi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 5, Editura politică, Bucu
reşti, 1963, p. 394). - 294 . 

.:J16 Engels se referă la articolul lui G. StiebPling „Reform oder Re
volution", publicat în ziarul american „Der Sozialist" nr. 7, din 
1 4  februariP 1 885, precum şi la articolul lui A. Douai „Eine F.nt
gegnung auf Dr. Stiebeling's Artikel", publicat în nr. 13 al ace
luia�i ziar, din 28 martie 1885. - 295. 

317 Este vorba despre lucrarea istoricului got Iordanes (sec. 6) „De 
origine actibusque Getarum", care era o prezentare succintă a 
lucrării lui Cassiodor „Historia Gothica", ce nu s-a păstrat pînă 
m zilele noastre, pe care Iordanes a completat-o cu legende orale 
ale triburilor germanice şi provenind din alte surse. Lucrarea lui 
Jordanes este valoroasă, în unele privinţe ea reprezentînd unica 
sursă pentru istoria goţilor in perioada migrării şi a întemeierii 
statului vizigot !;>i a celui ostrogot. - 295. 

319 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oar<l în : F. Engels. „Politisches Vermachtnis. Aus unverăffentlichen 
Briefen". Berlin, 1920. - 297. 

319 Friedrich-Karl, prinţ de Prusia, a murit la 15 iunie 1885. Din 
1871 el era inspector general al cavaleriei. 297, 299, 301. 

320 Engels arc în vedere alegerile care urmau să aibă loc în Anglia 
în baza reformei electorale din 1884 (vezi adnotarea 228). - 298, 

.301, 314, 318, 320, 340. 



321 Evident, este vorba de necrologul lui P. Lafargue la moartea lui 
V. llugo, publicat fără semnătură in „Neue Zeit" nr. 8 din 188:;. 
la rubrica „Politische Korrespondenz". - 300. 

322 In scrisoarea din 11 iunie 1885, Lafargue îi comunicase lui Engels 
că social-democraţii din Hamburg oferiseră pentru fondul electoral 
al socialiştilor francezi 1 OOO de franci. Or, organizaţia de pa1·t1d din 
Hamburg, printre ai cărei lideri se numărau oportuni1>tll Frohme
şi Dietz, în conflictul dintre fracţiunea social-democrată din Re1chs
tag şi redacţia ziarului „Sozialdemokrat" (vt>zi adnotarea 280) se 
situase de partea fracţiunii. - 300. 

323 Engels se referă la demisia cabinetului Gladstone, în iunie 1885, 
ca urmare a faptului că majoritatea din parlament (conservatori 
şi irlandezi) nu a votat şi aprobat creşterea impozitului la bautu
rile spirtoase, propusă de guvern. Adevăratele cauze ale căderii lui 
Gladstone le-au constituit eşecurile politicii coloniale în Asia cen
trală şi în Sudan, precum şi refuzul de a acorda Irlandei auto
nomie în cadrul Imperiului britanic. - 301. 

324 Whig-ii şi radicalii - dou.l grupări în interiorul partidului l iberal ; 
primii reprezentau interesele aristocraţiei funciare, ceilalţi pe cele
ale burgheziei industriale. Prin intermediul radicalilor, partidul li
beral exercita influenţă asupra trade-unionurilor. 301, 364, 367, 
384. 

325 Scrisoarea de faţă reprezintă răspunsul la scrisoarea lui Schli.iti>r 
din 21 mai 1885, în care acer,ta îl ruga pe Engels să-şi spună pă
rerea asupra planului său de a edita în seria „Biblioteca social
democrată" diferite lucrări şi articole ale lui Marx şi Engel�. pre
cum şi documente ale Internaţionalei I. - 302. 

326 Engels se referă la procesul intentat lui „Neue Rheinische Ze1tung" 
şi cel intentat Comitetului districtual al democraţilor din Renania, 
care s-au desfăşurat la Kăln la 7 şi 8 februarie 1849. La pnmul 
proces au compărut, în calitate de acuzaţi, K. Marx, redactor !;>ef. 
F. Engels, coredactor, ş1 H. Korf ca girant responsabil al publica
ţiei ; la cel de-al doilea - K. Marx, K. Schapper şi avocatul Schnei
der I I .  Ambele procese s-au încheiat cu achitarea inculpaţilor. Re
latări despre aceste procese au apărut in „Neue Rheini�che Zei
tung" : despre primul - la 14 februarie, iar despre cel de-al doi
lea - la 19, 25 27 şi 28 februarie 1849. In octombrie 1885, relatare.a. 
procesului intentat Comitetului districtual al democraţilor din Re
nania a fost publicată în broşură la Ziirich, sub titlul : ,,Karl Marx 
vor den Kălner Geschwornen. Prozess gegen den Ausschu�s der 
rheinischen Demokraten wegen Aufrufs zum bewaffneten Wider
stand", cu o prefaţă a lui Engels (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere. 
voi. 21, Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 199-205. - 302. 

327 O culegere de articole ale lui K. Marx şi F. Engels despre insurec
ţia din iunie (K. Marx şi F. Engels. Opere. voi. 5, Editura politică. 
Bucureşti, 1963, p. 124-130 şi 132-170) nu a fost editată. - 303", 
309, 331. 
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328 In legătură cu publ icarea în „Sozialdemokrat" nr. 17, d in 23 ap�;
l 1e  1885, a declaraţiei adoptate la mtrunirea social-democratilor de 
la Frankfurt-am-Main, care conţinea o critică. severă la adresa li
niei oportunhte a majorităţii  fracţiun i i  sodal-dPmocrate clin Reicl 1s
tag 5i ?. tentativelor acestPia cJp a i mpune acea�ta linie întregului 
p<1rt1d (vezi adnotarea 286), unul dintre liderii oportuni5tilor, 
Frohme, a publicat în „Frankfurter Journal", din 7 mai 1885, o scri
soare în care ataea vehement această declaraţie. Redacţia  ziaruÎU i 
„Sozialdemokrat·' a reprodu� scrisoarea lui Frohme. (nr. 20 din 14 
mai 1885) şi În nr. 21 d in 21 mai 1885 a in�erat, sub titlul „Auch 
•·em Prote�t„", articolul ele ră�puns al lui Bebe!, în care se dădea 
o riposta ferma lui Frohme. - 304 . 

.329 E.�te vorba de o edi ţie separ ată a articolelor lui W. Wolff desprn 
situaţia ţărani lor clin Silezia, articole ce fuseseră publicate sub tit
lul .. Die schll'si'iche Mill iarde" în mai multe numere ale lui „Neue 
Rheinische Zeitung" intre 22 martie şi 22 aprilie 1849. Pentru această 
ediţie, apăruta În 1886, Engels a sc1·is o p1·efaţă a cărei primă parte 
con�ta din biografia lui Wol ff, datîncl încă din 1876 (K. Marx �i  
F.  Engels. Oprre, voi. 19 ,  Editura politică, Bucure�ti, 1964, p. 60-97) . 
clar care aici a fost mult scurtată, iar cea de-:-, doua - intitulată 
,.Cu privire la istoria ţărăn imii prusiene". (K. Mar.-c şi F. EngPls. 
Opere, vol. 21, Bucureşti, Editura politică, Hl65, p. 238-2!9), a fost 
scrisa special pentru această ediţie. - 309, 324, 331, 344 . 

..330 In �cri soan�a din :!4 iunie 1885, Schltiter îi comunica lui Engels 
că Meissner, in editura căruia apărea „Capitalul", propunea spre 
difuzare edituri i „Sozialdemokrat", din Zilrich,  exemplare ale vo
lumului al II-lea al „Capitalului", in condiţii pe care Schlilter le 
socotea neavantajoase. - 309. 

331 Anunţul despre intenţia editorului W. Reeve!> de a publica cartea 
lui Deville (vezi adnotarea 53) în versiune engleză sub semnătura 
Im John Broadhou�e (pseudonimul lui Hyndman) a apărut în „Jus
tice"' nr. 73, din 6 iun ie 1885. Engels considera că înfăptuirea ace'ltei 
mtPn \1 i  poate dăUn'\ ediţiei engleze a volumului I al „Capitalului„, 
a carui traducere el o redacta în acea perioadă. Cartea lui Deville 
nu a apărut în limba engleză. - 310. 

"33::! Sociali'lta germana G. Guillaume-Schack, care lucra la un articol 
despre limitarea muncii femeilor, i-a scris lui Engels întrebîndu-1 
dacd este adevărat că el şi Marx au luat parte la elaborarea pro
gramului Partidului muncitoresc francez (vezi adnotarea 115), în 
care se revendica salariu egal la muncă egală. - 311. 

333 Engels se referă la un anunţ apărut in „Justice" despre intenţia 
de a se traduce în limba engleză lucrarm lui Deville „Le Capital 
ele Karl Marx" (vezi adnotarea 331). In acest timp, Engels ducea 
trative cu ed i tura Keegan Paul & Co referitor la editarea versiun i i  
engleze a volumului I a l  „Capitalului".  Tratativele au fost între
rupte şi reluate de citeva ori, dar nu s-a ajuns la un acord. In cele 
din urmă volumul a apărut in editura Swan Sonnenschein, Low-
1·ey & Co. - 312. 
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334 Sistemul alcgcnlor pe bază de liste departamentale (în locul sis
temului „pe cl'rcumscripţii mici", în virtutea căruia în camera de
putaţilor era ales un singur reprezentant din partea fiecarei cir
cumscripţii electorale) a fost introdus în Franţa în iunie 188;> din 
iniţiativa partidului republicanilor burghezi moderaţi aflat la pu
tere din 1879 („oportuniştii" sau „gambetiştii" ,  după numele lui 
Gambetta, primul lider al ace5tui partid). Potrivit acestui sistem, 
care a Io�t în vigoare pmă m 1889, mai multe c1 rcumscripţ11 mici 
formau circumscripţii mai mari, respectiv departamente. Intr-o 
astfel de circumscripţie alegatorul trebuia să voteze toţi candidaţii 
diferitc>lor partide, incluc;i pe lista electorală (se propunea un depu
tat la 70 OOO de locuitori). Pentru a fi ales în primul tur, un can
didat trebuia sa rntrunea<;că majoritatea absoluta a voturilor ; m 
cel de-al doilea tur era suficienta majoritatea relativa. - 267, 314, 
317, 320, 32.J, 477, 498. 

335 E5te vorba de 1vlatarea despre dezbaterile parlamentare din 1884-
1885 publicată în „Edinburgh Review" nr. 331,  din iulie 1885, sub 
titlul „Parting of the Waters". Relatarea critica politica aripii radi
cale a partidului liberal şi trasa căile de conciliere cu conservatorii. 
Autorul relatării îndemna la ruperea libPralismului de şcoală vecl1e 
de aripa radicală a partidului, denumind acţiunea „alegerea ape
lor". - 314. 

336 In scrisoarea adresatf1 Asociaţiei culturale a muncitorilor germani 
de la Londra (vezi adnotarea 118) la 10 iulie 1885, Liebknecht îşi 
Pxprima dezacordul faţă de propunerea acestei asociaţii d0 a con
voca un congres extraordinar al partidului în legătură cu conflictul 
ci in trc rnajoritatPa oportunistă a fracţiunii social-democrate dm 
Reichstag şi redacţia ziarului „Sozialdemokrat". El afirma că di
vergenţele, în special cele dintre organizaţia din Frankfurt <;>i Frohmi> 
(vezi adnotarea 328) pot fi aplanate, el însuşi urmînd să acţionPZe
în acest sens şi sublinia că acestea nu sînt divergenţe de prin
cipii. - 315. 

337 In cuvîntarPa rostită la întrunirea social-democrată de la Offen
bach la 14 iul ie 1885, Liebknecht a atacat vehement scrisoarea gru
pului social-democrat din Frankfurt, publicată în „Sozialdemokrat" 
(vezi adnotarea 328). In legătură cu nemulţumirea provocată de
această cuvîntare în organizaţia social-democrată din Frankfurt, 
la 6 august, în „Sozialdemokrat" nr. 32, a fost publicată declaraţia 
lui Liebknecht, in care acesta afirma că critica lui viza numai to
nul scrisorii şi că el apreciază lupta social-democraţilor din Frank
furt împotriva legii excepţionale. - 315. 

338 După cît se pare, Engels are în vedere cartea lui Kautsky „Der 
Emf!U<;S der Volksvermehrung auf den Fortschritt der Gescllschaft" 
Wien, 1880, pe care el a criticat-o a�pru pentru greşeli malthusia
niste (vezi K. J\/arx c;i F. Engeis. Opere, vol. 35, Editura politică, 
Bucurec;ti, 1984, p. 153-155), precum �i seria de articole despre că
sătoria in societatea primitivă, publicate sub titlul „Die Entstehung 
der Ehe und Familie" în revista „Kosmos", Jg. VI, Stuttgart, 1882-
1883 şi criticate de Engels într-o serie de scrisori (K. Marx şi F. En
gels. Op. cit., p. 425-427 şi 441-443). - 316. 
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339 Radicali - în ultimele două decenii ale secolului trecut, grup par
lamentar în Franţa, care s-a desprins din partidul burghez al re
publicanilor moderaţi („oportuniştii" sau „gambettiştii") şi a conti
nuat să susţină o serie de revendicări burghezo-democratice la care 
acest partid renunţase : desfiinţarea senatului, separarea bisericii 
de stat, introducerea impozitului progresiv pe venit, etc. Pentru 
a-c;i atrage masa de alegători, radicalii cereau, de asemenea, redu
cerea zilei de muncă, pensii pentru invalizi, precum şi alte măsuri 
cu caracter social-economic. Liderul radicalilor era Clemenceau. In 
1 901 ,  radicalii s-au constituit organizatoric într-un partid care ex
prima în principal interesele burgheziei mici şi mijlocii. - 317, 325, 
341, 403, 405, 406, 410, 417, 421, 423, 433, 438, 461, 476, 484, 498, 652 . 

.:340 Engel5 are în vedere divergenţele din partidul liberal (vezi adno
tarea 324) şi apropierea care se contura între o aripă a acestuia 
- whig-ii - şi conservatori. In 1886, această aripă, care se pro
nunţa împotriva acordării autoguvernării Irlandei, s-a scindat şi 
a format partidul liberal-unionist, în frunte cu J. Chamberlaine ; în 
majoritatea problemelor liberal-unioniştii îi sprijineau pe conserva
tori. - 317, 385, 608 . 

.341 Engels nu a scris o prefaţă specială pentru versiunea rusă a vo
lumului al II-iea al „Capitalului". Pentru această versiune s-a tra
dus prefaţa lui Engels la prima ediţie germană a volumului al 
II-iea, din care s-a eliminat critica la adresa lui Rodbertus. - 3 1 8. 

:342 P. Lafargue urma să plece la Bordeaux pentru a-şi vizita mama. 
320 . 

.343 In legătură cu temerile lui Engels privind proiectata editare în 
Anglia a cărţii lui Deville „Le Capital de Karl Marx" (vezi adno
tarea 331), Laura Lafargue îi comunica la 7 august 1885, lui Engels, 
că editorul cărţii, Auriol, a afirmat că ar putea să împiedice pu
blicarea ei în limba engleză. - 320. 

'j-14 Intre 14 august şi 14 septembrie 1B85, Engels s-a aflat la odihnă pe 
insula Jersey. - 321. 

:345 In această scrisoare (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 21, 
Ed itura politică, Bucureşti, 1965, p. 206) scrisă la sugestia lui Da
nielson, Engels comunica redacţiei revistei „Severnîi Vestnik" că a 
găsit printre hîrtiile rămase d<> la Marx scrisoarea adresată redac
ţiei revistei „Otecestvennîe Zapiski", reprezentînd raspunsul la arti
colul lui N. K. Mihailovski „Karl Marx în faţa judecăţii d-lui Ju
kovski" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Editura politică, 
Bucureşti ,  1964, p. 1 17-122) şi o punea la dispoziţie spre pubficare. 
Această scrisoare nu a apărut însă în „Severnîi Vestnik" ; ea a fost 
publicată pentru prima oară în limba rusă în 1886 la Geneva, 
în „Vestnik Narodnoi Voli", nr. 5. - 322, 346. 

346 Engels se referă la conflictul dintre Germania şi Spania, izbucnit 
în august-septembrie 1885 în legătură cu tentativa Germaniei de a 
cuceri insulele Carolin'.e asupra cărora emitea pretenţii Spania. Gu
vernul german a trimis o canonieră pe una din insule şi acolo a 
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fost înalţat drapelul german. Acest fapt a creat tensiune m rela
ţiile dintre cele două ţari .  Papa de la Roma, m calitate de arbitru, 
a susţinut pretenţiile .Spaniei. - 323. 

' 

347 La 20 septembrie 1885 la Paris, în timpul funeraliilor fostului co
munard A. Arnault, sub pretext că arborarea steagurilor ro-iu este 
interzisa, poliţiştii au încercat să smulga eşarfa roşie de pe mor
mînt şi i-au atacat pe participanţii la funeralii. - 325 

348 Este vorba de următoarele evenimente : în intervalul iulie-sep
tembrie 1885, poliţia londoneză a arestat de mai multe ori oratori 
socialişti care au luat cuvîntul la mitingurile din East End, iar 
J. Williams, membru al Federaţiei social-democrate, are!>tat la 6 sep
tembrie, a fost condamnat la închisoare pe termen de o lună. In 
legătura cu aceasta, Federaţia social-democrată, Liga Socialistă, Liga 
de luptă pentru eliberarea muncii şi cluburile muncitoreşti radi
cale londoneze (vezi adnotarea 530) au organizat, la 20 septembrie, 
în zona Dod-street, un miting comun la care au participat citeva 
mii de persoane. Cînd poliţia a încercat să aresteze oratorii, parti
cipanţii s-au opus ; cîteva persoane au fost totuşi arestate, dar eli
berate a doua zi. La 27 septembrie a avut loc o altă mare demon
straţie şi un miting, la care a fost adoptată o rezoluţie de protest 
faţă de acţiunile poliţiei După aceasta, încercările de a impiedica 
discursurile oratorilor socialişti au încetat. - 325, 641. 

349 Traducerea „Manifestului Partidului Comunist", făcută de L. La
fargue, a fost publicată în „Le Socialiste" nr. 1-11 la sfîrşitul lui 
august - începutul lui noiembrie 1885. Se pare că Engels a luat 
cunoştintă de textul traducerii după apariţia primelor numere ale
ziarului. . 

- 326, 333, 341 . 

350 Engels se referă, probabil, la discursul rostit de oportunistul V1ereck 
la întrunirea de la Miinchen din 8 august 1885. Viereck declarase 
că dacă împăratul ar şti cit de prost trăiesc muncitorii ar face 
pentru ei mult mai mult decît făcuse pînă atunci. Social-democraţii 
din Miinchen au publicat în „Sozialdemokrat" nr. 34, <lin 20 august 
1885, un protest împotriva acestei poziţii. Viereck a răspuns printr-o 
amplă declaraţie în publicaţia miincheneză „Deutsches Wochen
blatt" nr. 30 din 30 august 1885, care însă a primit o ripostă hotă
rîtă din partea redacţiei ziarului „Sozialdemokrat" în nr. 36, din 
3 septembrie 1885. - 327. 

351 Aprecierile lui Engels asupra alegerilor din Franţa, formulate în 
această scrisoare, au fost folosite într-un articol de fond din „So
zialdemokrat" nr. 42, din 15 octombrie 1885. - 327. 

352 Este vorba despre aşa numita „criză bulgară", izbucnită în sep
tLmbrie 1885. In noaptea de 5 spre 6 septembrie, la Plovdiv, capi
tala Rumeliei răsăritene (sudul Bulgariei), care in baza tratatului 
de la Berlin rămînea sub stăpînirea Turciei, s-a produs o răscoală 
a patrioţilor bulgari. Guvernatorul turc a fost răsturnat. Rumelia 
a fost realipită Bulgariei, iar la 8 septembrie principele Aleksander 
Battenberg s-a proclamat principe al Bulgariei unificate. Rusia, ne
mulţumită de apropierea lui Battenbere de Austro-Ungaria, a adop-
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tat o atitudine negativă faţă de aceste evenimente şi şi-a rechemat 
ofiţerii d in armata bulgară. Informaţii despre acest fapt au apărut 
!n „Kălnische Zeitung" nr. 276, 277, 278, 279 din 5, 6, 7 şi 8 octom
brie lllR"-. 

Despre evoluţia „crizei bulgare" vezi articolul lui Engels n<;i
tuaţia politică din Europa" (K. Marx !;>i F. Engels. Opere, voi. 21,  
Editura politică, Bucureşti ,  1965, p. 308-315), precum şi scrisoarea 
lui Engels către P. Lafargue din 25 octombrie 1886 (volumul de 
faţă, p. 502-510). - 328, 361,  409, 413. 

353 Este vorba de procesul intentat unui grup de militanţi ai social
democraţiei germane, judecat la tribunalul provincial din Chemnitz, 
la 28-30 septembrie 1885. Au compărut în faţa tribunalului Auer, 
Bebe!, D ietz, Muller, Ulrich, Viereck, Volmar, Frohme şi Heinzel, 
acuzaţi de apartenenţă la o „organizaţie secretă" care urmărea sa 
împiedice, cu mij loace ilegale, înfăptuirea legilor şi  indicaţiilor auto
ritaţilor. Pretextul pentru formularea acuzaţiei l-a con<;tituit parti
dparea la congresul partidului social-democrat de la Copenhaga 
din 1883 (vezi adnotarea 7). Vinovăţia inculpaţilor n-a fost dovedită, 
iar tribunalul i-a achitat. Guvernul a făcut apel la Curtea de Ca
saţie, care a trimis cazul spre rejudecare tribunalului provincial 
din Freiberg (vezi adnotarea 486). - 328. 

:354 In alegerile pentru Camera deputaţilor din Franţa, din 4 octom
brie 1885, de<;fă-;.urate în conte'<:tul nemulţumirii generale faţă de 
politica internă !;>i externă a partidului republic-anilor burghezi mo
deraţi („oportuniştii"),  aflat la putere din 1879, majoritatea au avut-o 
monarhiştii. Pe de altă parte, un mare număr de candidaţi n-au 
întrunit voturile necesare pentru a fi aie5i, drept care, la 18 octom
brie a avut loc un al doilea tur de scrutin, în care majoritatea co
vir�1toa1·e a 1 evenit deputaţilor republicani. Ca rezultat, al alege
rilor, în Camera deputaţilor au intrat 372 republ icani, intre care 
mulţi radicali, şi 202 monarhişti. - 318, 328, 333, 362, 422. 

:355 Rezultatele primului tur de scrutin în alegerile d in 1885 au pro
vocat o mare dezamăgire în rîndurile sociali-:;tilor francezi. P. La
fargue ii scria lui Engels la 7 octombrie 1885 : „Sîntem înfrînţi, 
ne a5teptam la asta, dar nu credeam că înfrlngerea va fi atît de ru
-şinoa<;ă ... Fără îndoială că certurile şi luptele d intre posibilişti şi 
�oaliţia socialiştilor revoluţionari au contribuit în mare măsură la 
îndepărtarea de noi a masei indi ferente şi inconştiente care s-a 
aruncat în braţele radicalismului". In legătură cu această stare de 
spirit, Engels i-a scris lui Lafargue, explicîndu-i esenţa situaţiei 
create în Franţa. Un fragment din această scrisoare a fost publicat 
imediat în „Le Socialiste" <;Ub titlul „Situaţia creată" (K. Marx şi 
F. Engels, Opere, voi. 21, F:ditura politică, Bucureşti, 1965, p. 225-
226). - 329. 

3S6 In noua ediţie, d in 1885, a lucrării lui Marx "Dezvăluiri asupra 
procesului comuniştilor de la Colonia", Engels a inclus, pe lingă 
lucrările menţionate în scrisoare anexa a patra („Procesul comu
niştilor de la Colonia") din lucrarea lui Marx „Domnul Vogt" 
(K. Marx şi F. Engeis. Opere, voi. 14, Editura politică, Bucureşti, 
1963, p. 710-717) şi postfaţa lui Marx la ediţia a II-a germană a 
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awstei lucrdri (IC Marx �i F. Engels. Opere, voi. 18, Editura poli
tică, Bucureşti, 1963, p. 567-570). - 330. 

,157 In Ac!resa Organului CPntral de la Colonia către Liga comuni"?tilor 
(1 decembrie 1850) �crisa ele partizanii lui Marx i,i Engels, se pre
zentau detaliat împrejurarile m care s-a produs sciziunea Ligii fn 
şedinţa de la Londra a Organului Central (15 septembrie 1850). 
Adre\a condamna aqiunile -;cizioniste ale fracţiunii Willich-Schap
per, care, promovînd o tactică aventuristă sectaristă milita pentru 
declan�area imediata a revoluţiei, se pronunţa pentru excluderea 
fracţiunii din Liga, dar nu dPzvaluia adev:1ratele cauze ale sciziunii .  
Unele pasaje ale . \t!re�ei erau formulate confuz. - 330. 

358 In sc risoarea din 19 octombrie 1885, Lavrov îl ruga pe EngC'ls sa-1 
indice materiulele pe care trebuia să le consulte pentru lucrareoi 
despre chartism, pc care intenţiona sa o scrie. - 335. 

339 Scnc;oarea respectivă conc;tituie răspunsul la propunerea social-de
mocratului S. FaerbPr de a scrie pentru publicaţia berlineză „Volks
Zeitung" un articol dcc;pre situaţia financiară a Rusiei cu scopul de 
a împiedica subc;crierea, în Germania, la împrumuturile ruseşti. 
- 336. 

J60 Operaţiunile armatei ruse în ti mpul războiului ruso-româno-turc 
din 1877-1878 smt dPc;crise în următoarele lucrări ale lui A. N. Ku
ropatkin : „Lovcea, Plevna i Şcinovo (iz istorii rus�ko-tureţkoi voinî 
1877-1878)". SPB, 1881 şi .,Deistvia otriadov ghenerala Skobeleva v 
rusc;ko-tureţkuiu voinu 1877-78. Lovcea i Plevna". SPB, 1885. - 338. 

361 Este vorba de răspunsul lui Liebknecht la scrisoarea lui Faerber. 
Ace<.ta din urmă se adresase lui Liebknecht cerindu-i ca în discur
sul pe care urma sil-1 rostească în Reichstag cu prilejul discutării 
bugetului , să c;e refere la c;ituaţia financiară a Rusiei. In scrisoarea 
respectivă Liebknecht explica de ce nu a mai rostit discursul. - 33_8. 

362 La alegerile pentru landtagul saxon (15 septembrie 1885), Lieb
knecht, care a candidat în circmmcripţia electorala rurală Leipzig, 
a fost învins dr candidatul unic al conc;ervatorilor (vezi adnotarea 
168) ş1 naţional-liberalilor (vezi adnotarea 176). - 338. 

363 Alegeri le pentru landtagul saxon s-au desfăşurat pe baza votului 
cenzitar ; dreptul de a alege îl aveau numai persoanele de .la 
25 de ani în sus care plăteau un impozit direct de cel puţm 
3 mărci, dreptul de a fi ales - persoanele de la 30 de ani în sus 
care plăteau un impozit direct de cel puţin 30 de mărci 5i cC1re 
aveau cetăţenia saxonă de cE>l puţin 3 ani .  - 338. 

364 Este vorba de poezia „Divertisment" din culegerea de cmtece 
populare germane „Des Knaben Wunderhorn" prelucrate şi editate 
de A. Arnim 5i K. Brentano în 1805-1808. - 340. 

365. Este vorba de încercarea social istului utopist francez E. Cabet de 
a organiza în America de nord o colonie comunistă alcătuită din 
cîteva sute de adepţi ai săi - muncitori francezi. Colonia a fiinţat 
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din 1848 pma m 1856, cînd s-a destrămat d in cauza intrigilor şi a 
certurilor ; rămăşiţe ale ei au dăinuit pînă la jumătatea anilor '80_ 
- 340. 

366 In 1880, la rugămintea lui Paul Lafargue, Engels a prelucrat trei 
capitole din lucrarea sa „Anti-Dilhring" (capitolul I din „Introdu
cere" şi capitolele I şi II din secţiunea a III-a - vezi K.. Marx ş1 
F. Engels, OpPre, vol. 20, Editura politică, Bucureşti, 1964, p.  18-
29, 253-281) ca o lucrare de sine stătătoare, de popularizare, „Dez
voltarea socialismului de la utopie la ştiinţă", care, sub titlul „So
cialisme utopique et socialisme scientifique" a fost publicată în 
„Revue Socialiste" nr. 3, 4 şi 5, din 20 martie, 20 aprilie şi 5 mai 188(} 
şi în acelaşi an a apărut la Paris în broşură sub acelaşi titlu. 
341. 

367 Cuvinte rostite de L. Bamberg, într-o şedinţă a Reichstagului în 
1876 pentru a caracteriza modul cum î i  trata Bismarck pe naţional
l iberali. - 341 . 

368 Este vorba de încercarea nereuşită, din 1877, a mareşalului Mac
Mahon, pre!;>edintele Franţei, de a restaura monarhia. Mac Mahon 
nu s-a bucurat de sprijin nici din partea populaţiei şi nici din 
partea armatei. Alegerile din octombrie 1877 au consacrat victoria 
republicanilor. Mac Mahon a fost nevoit să admită formarea 
unui guvern republican, iar în ianuarie 1879 a demisionat. - 341„ 
423, 652. 

369 Este vorba, probabil, despre următorul pasaj din prefaţa la ediţia 
germană a „Manifestului Partidului Comunist" din 1872 : „ ... AvîncJ 
în vedere experienţa practică ... a Comunei din Paris, cînd proleta
riatul a deţmut pentru prima oară puterea politică timp de două 
luni, acest program este pe alocuri învechit. Comuna a dovedit 
îndeosebi că „clasa muncitoare nu poate să ia pur şi  simplu în 
stăpînire maşina de stat aşa cum este şi să o pună în funcţiune
pentru propriile ei ţeluri" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 18, 
Editura politică, Bucureşti, 1964, p. 93. - 343. 

:no Este vorba despre piesa dramaturgului englez W. G. Wills „Olivia"„ 
dramatizare după romanul scriitorului englez din secolui al 
XVIII-lea O. Goldsmith „ The Vicar of Wakefield". - 343. 

371 Socialistul francez P. Lavigne îi scrisese lui Engels la 8 august 188fi 
rugindu-l să revizuiască traducerea făcută de el a lucrării lui Marx: 
„Optsprezece Brumar al lui Ludovic Bonaparte". - 343, 356. 

372 Este vorba de numărul de voturi obţinut de Lafargue în alegerile
generale pentru Camera deputaţilor din Franţa· din octombrie 1885-
(vezi adnotarea 354). - 344. 

373 Engels se referă la un pasaj din lucrarea sa „Cu privire la istoria 
Ligii comuniştilor" în care este vorba de activitatea lui S. Born„ 
un membru al Ligii comuniştilor, ulterior organizatorul „Frăţiei 
muncitoreşti" (1848-1850) şi menţionează că adevăratul nume al lui 
Born este Buttcrmilch (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21„ 
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Editura politică, Bucure5ti, 1965, p. 219-220). In prefaţa la cartea 
Im .Adler, „Die Ge<;chichte der er<;ten Sozialpolitischen Arbeiter be
wegung in Deut':>chland" Born nu este menţionat printre persoanele 
cărora autorul le mulţumeşte pentru ajutorul dat la scrierea căr
ţii. - 345. 

374 La scrisoarea sa din 25 august 1885, Danielson a anexat cîteva ex
trase din scrisorile pe care Marx i le adresase la 12 decembrie 
1872, 15 şi 28 noiembrie 1878, 10 aprilie 1879, 12 septembrie 1880, 
19 februarie şi 13 decembrie 1881 (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. 33, Editura politică, Bucure')ti, 1975, p. 493-494 ; vol. 34, Edi
tura politică, 1982, 243-244 p. 308-309, 311-313, 319-325, 400-402 ; 
vol. 25, Editura politică, 1984, p. 157-161). 

Danielson considera că aceste extrase, în care se făcea o ca
racterizare a crizei economice, în special financiare şi agrare din 
Angl!a 5i alte cîteva ţări şi erau formulate unele sfaturi în legă
tură cu traducerea volumului I al „Capitalului" în limba rusă, îi 
pot f1 utile lui Engels în redactarea volumului al III-lea al „Capi
talului·' şi în elaborarea prefaţei la volumul al I I-lea. In scrisoarea 
din 10 aprilie 1879, Marx explica, de asemenea, de ce nu termina<;e 
încă "\'.olumele II şi III ale „Capitalului". - 347. 

375. Este vorba de5pre criza economică din Anglia şi alte ţări capita
liste, despre care Marx ii scria lui Danielson la 10 aprilie 1879 
(vezi K. Marx şi F. Engds, Opere, vol. 34, Editura politică, Bucu
re!;>t1, 1982, p. 319-325). - 347. 

376 In această scri5oare Engels a ră5puns la rugămintea lui P. Lafargue 
(formulată in scri5oarea din 13 noiembrie 1885) de a-i comunica 
detalii despre participarea lui la insurecţia din Germania din 1849. 
Lafargue avea nevoie de aceo;tp date pentru a scrie o biografie a 
lui Engels, în seria de biografii ale reprezentanţilor de seamă ai 
sociali<;mului revoluţionar, care apărea în „Le Socialiste". Scrisoarea 
lui Engels a stat la baza capitolului al II-lea al acestei biografii, 
care a fost publicată în nr. 13, din 21 noiembrie 1885 fără semnă
tură (vezi K. Marx '?i F. Engels. Opere, vol. 21,  Editura politică, 
Bucure�ti, 1965, p. 473-475). In acelaşi număr a fost reprodus şi 
portretul lui Engels executat de pictorul Clarius ; o schiţă a ace5tui 
portret îi fusese trimisă lui Engels de către Lafargue, împreună cu 
scrisoarea amintită. - 348. 

377 Sesiunea Reichstagului s-a deschis la 19 noiembrie 1885. - 351. 

378 In scrisoarea pe care i-a adresat-o lui Engels la 14 august 1885, 
social-democratul german G. Schumacher, deputat în Reichstag, a 
încercat să justifice poziţia oportunistă a majorităţii fracţiunii în 
problema subvenţiilor acordate companiilor de navigaţie (vezi ad
notarea 258) prin aceea că partidul social-democrat în general se 
pronunţă pentru apropierea între popoare, că burghezia germană 
nu poate primi subsidii de la nici o altă naţiune şi că 10 'JOO de 
muncitori de la şantierele navale germane nu au de lucru. Schu
macher, afirma de asemenea, că în comparaţie cu concurenţii lor 
englezi, francezi şi austrieci, care beneficiază de subvenţii din partea 
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guvernelor lor, companiile de navigaţie germane sînt dezavantajate. 
Despre poziţia lui Engels în aceasta chestiune vezi volumul de faţă. 
p.  238-241. - 351. 

379 VI'. Liebknecht executa, începind de la 29 o;eptembrie 1885, o con
damnare de patru săptammi de mchisoare la Leipzig. - 351.  

380 E'>te vorba de prima bătalie (16 noiembrie 1885) din războiul sîrbo
bulgar, izbucnit în cursul aşa numitei ,,crize bulgare" (VPzi adno
tarea 352). Serbia, aflată sub influenţa Austro-Ungariei a declarat 
război Bulgariei, cerînd compensaţii teritoriale în legăturd cu mă
rirea teritoriului bulgar. Dar, dupa două săptămîni, armata bulgară. 
în pofida faptului ca guvernul Rusiei ţariste îşi rechemase ofiţerii. 
i-a învins pe su·bi. Tratatul de pace a confirmat vechile graniţe 
dintre cele două state. Cauzele şi desfă5urarea acestui razboi au 
fost analizate de Engels în articolul „Situaţia politică din Europa" 
(vezi K. Mar:r: şi F. Engels. Opere, voi .  21, Editura politic 1, Bucu
re5ti, 1965, p. 308-315). - 352. 

381 Scrisoarea de faţă este răspunsul la scrio;oarea din 15 octombrie 
1885 a mamei lui Kautsky, Minna Kautsky, care l-a cuno-;cut pe 
Engels în vara anului 1885 în timpul �ederii ei la Londra. - 353. 

382 Este vorba ele manuscrhul lui Lavigne şi d"' cel al lui E. Fortin. 
reprezentînd versiunea franceză a lucrării lui Marx „Optsprezece 
brumar al lui Ludovic Bonaparte" (vezi K . .lfor.t şi F. Engels. 
Opere, vol. 8, Editura politică, Bucureşti, 1960, p. 115-2 lî) .  Tradu
cerea lui Fortin, redactată de Engels, a fost publicată m 1891. -
356, 554. 

383 Fortin i-a scris de c.îteva ori lui Marx în 1881 (vezi K. Marx ş1 
F. Engels. Opere, vol. 35, Editura politică, Bucure<iti, 1984, p. 152). 
- 356. 

384 ln scrisoarea sa din 26 noiembrie 1885, Liebknecht îl ruga pe Engels 
să-l ajute să obţină materiale despre situaţia financiară a Rusiei 
pentru cuvîntarea sa în Reichstag (în cadrul dezbaterilor pe mar
ginea bugetului imperial în a doua lectură) în problema acordării 
unui împrumut german Rusiei. Ind icaţiile lui Engels au fost folo
site de Liebknecht în cuvîntarea rostită în Reichstag la 8 februa
rie 1886 (vezi şi adnotarea 440). - 357, 374, 375. 

385 Ministrul de externe al Imperiului rus, Giers, l-a vizitat pe Bis
marck în Friedrichsruhe la 13-14 noiembrie 1883. In cur<>ul acestei 
vizite s-a realizat o înţelC'gere privind îmbunătăţirea relaţiilor din
tre Rusia şi Germania. Unul din rezultatele acestei înţelegeri a 
fost obţinerea de către Rusia, în aprilie 1884, a unui împrumut de-
300 milioane de mărci. - 358. 

386 Engels face aici aluzie la următoarea declaraţie a şefului serviciului 
de poştă şi telegraf G. Stefan în Reichstag : „Secretul coresponden
ţei în Imperiul german este tot atît de tangibil ca Biblia în altaruJ. 
bisericii". 
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Discursul lui Liebknecht amintit mai JOS de Engels a fost ros
tit în Reichstag la 2-1 noiembrie 1885. - 358. 

387 Alegeriie parlamc>ntarc din A n glia <;-au desfăşurat între 23 noiem
brie �1 19 decembrie 1885 ; ca rezultat al alegerilor, liberalii au 
obţi nut 331  de locuri, pierzînd 20, conservatorii - 249 şi adepţii 
m1 �cc'lri1 pentru autoguvernarea Irlandei - 86. Au fost primele ale
geri de dupa reforma parlamentara din 188-1 (vezi adnotarea 228). 
- 344, 359, 362, 3fi4, 384. 

388 La sfîr5itul ani lor 70 �1 începutul anilor 80, în legătură cu intensi
ficarea concurenţei din partc>a S.U.A. şi a Germaniei pe piaţa inte1 -
naţ1onală, în rîndui burgheziei engleze care se situa pe poziţiile aşa 
numitei şcoli manche„teriene - curent în gîndirea economică ce 
susţinea libertatea comerţului 5i neamestecul statului în viaţa eco
nomica - s-a conturat o îndepartare de la aceste principii în sco
pul protejarii de catre stat a in dustriei britanice şi comerţului bri
tanic faţă de concurenţa străină, prin instituirea de taxe vamăle 
protecţ ion iste. - 359. 

389 Lo7inca „ The Church în danger" („biserica e în pericol") a fost 
lansată de conservatori în cursul campaniei electorale din Anglia 
din toamna anului 1885, în legătură cu faptul că liberalii (radicalii 
din rm durile lor o;;i catolicii irlandezi) cereau iniţial separarea bise
ricii anglicane de stat. Intrucît agitaţia conservatorilor s-a bucurat 
de succes în rîndurilc> alegatorilor, liberalii au renunţat, practi„, la 
acea<;tă cerere. - 359. 

390 AcPa'>tă scri<;oare a fost scri�ă în legătură cu pregătirea de către 
Kautsky - din in i ţiativa lui Engels şi conform indicaţiilor lui -
a unei recenzi i  la cartea publicistului burghez german G. Adler 
„Die Geschichte der ersten sozial-politischen Arbeiterbewegung i n  
Deut<;chland'·, î n  C'are btoria  Ligii comuniştilor ş i  activitatea revolu
ţionară a lui Marx erau prezentate denaturat. Recenzia a fost pu
blicata în „Neue Zl'it'· nr. 2, din februarie 1886. - 360. 

391 Adler <;Cria că l\Iarx, ca rcclactor la „Neue Rheinische Zeitung", a 
fost, chipuriie, <;UpU<; p0rmanent jignirilor şi abuzurilor, care îi pu
neau în pericol viaţa. In recenzia sa, Kautsky, urmînd indicaţia lui 
Engels, a luat în derîdere acea<;tă afirmaţie, arătînd că „în realitate, 
în 18-18 la Ki:iln adversarii lui „Neue Rheinische Zeitung" erau bucu
ro<;i <;ă fie lăsaţi în pace şi toţi, inclusiv militarii ,  aveau o mare 
<;t1 ma faţă de redacţie, con5iderînd-o o fortăreaţă bine înarmată, 
care nu putPa fi cucerită". Ca dovadă Kautsky a citat un fapt reh
tat d0 Engel<>, 5i anume că la locuinţa lui Marx au venit doi sub
ofiţtri înarmaţi ca <;ă-i ceară lui l\Iarx <;atisfacţie pentru jignirea pe 
care aC'e<;ta ar fi adU<;-o subofiţerilor ; Marx i-a primit într-o haina 
de c a<>ă din buzunarul C'ăreia ieo;;ea minerul unui pi<;tol neîncărcat ; 
v[1zînd acea<;ta, <>Ubofiţerii <;-au retra<> imediat (vezi 5i K. Marx ';oi 
F. EngPls, Opc>re, vol. 27, Editura politiC'a, Bucureo;;ti, 1966, p. 467-
468). - 360. 

392 Jn cartea lui Adler se afirma că M. He5s a participat la insurecţia 
din sudul Germaniei din mai 1849 şi că a fost condamnat la moarte. 
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In conformitate cu indicaţii le lui Engels, Kaut�ky în reccnzn sa a 
respins acea!>tă afirmaţie nefondată. - 360. 

393 Este vorba de lucrările publicate în a doua jumătate a anului 1885 
de editura social-democrată germană din Zilrich şi pre faţate di:
Engels : „Karl �Iarx în faţa juraţilor din Koln", K. Marx. „Dez
văluiri asupra procesului comuni',-tilor de la Colonia, W. Wolff. „Mi
l iardul silezian". - 361 .  

3 9 4  I n  1876, î n  „Neue Welt'· n r .  l î ,  18, 1 9 ,  20, 2 3 ,  24, 2 6 ,  2 8 ,  29 a u  fost 
publicate amintirile lui Beckc>r sub titlul „Abgerissene Bildcr aus 
meinem Leben". - 361, 489, 492. 

395 In 1884-1885 Engels a redactat traducerile : „Mizeria fi lo<;ofiei"" 
- în limba germana, „Situaţia c. asei muncitoare din Anglia� - în 
limba engleză, „Originea familiei, a proprietăţi i  private şi a statu
lui" - în limbile italiană şi danPză, „Optsprezece brumar" şi 
„Manifestul Partidului Comunist" - în limba franceză c;i altele. -
361. 

' 

396 înaintea alegerilor parlamentare din noiembrie 1885, Hyndman şi 
Champion au primit de la conducerea partidului conservator bani 
pentru desfăşurarea de către Federaţia social-democrată (\'ezi adno
tarea 229) a campaniei electorale, cu condiţia ca federaţia să pro
pună candidaţi în circumscripţiile electorale Hampstead (cartierul 
aristocrat din nord-vestul Londrei) şi Kennington (partea de sud 
a Londrei), unde ace�tia nu aveau nici o şansă de victorie, dar, in 
interesul candidaţilor conservatori, puteau să obţină un oarecare 
număr de voturi de la liberali. Candidaţii federaţiei au întrunit în 
aceste circumscripţii un număr infim de voturi. Aceste fapte au 
provocat nemulţumirea multor membri ai  federaţiei, şi, ca urmare, 
ea a pierdut un număr de membri, precum şi cîteva organizaţii 
locale. In ziarul liberal englez .,Echo" nr. 5.285 şi 5.287, dm 5 şi 7 
decembrie 1885, au fost publicate : declaraţia unuia d intre candi
daţii federaţiei, Williams, care afirma că n-a ştiut nimic despre 
banii primiţi de la toryi, un comunicat redacţional despre detaliile 
primirii banilor şi  o notă a lui Fitzgerald, membru al federaţ1c>i. 
în care era criticată conducerea acesteia. ln „Sozialdemokrat� nr. 51. 
din 17  decembrie 1885, a fost publicată o notă redacţionala, la baza 
căreia au stat această scrisoare a lui Engels, materialele din „Echo''. 
precum şi o scrisoare a unuia dintre membrii federaţiei, H. Blam]. 
despre şedinţele Comitetului executiv al federaţiei d in q 5i 12 
noiembrie, la care au fost aprobate acţiunile lui Hyndman 5i  Cham
pion. - 364, 373, 379, 389, 399, 401. 

397 Este vorba de tentativa liderilor partidelor ultrareacţionare - con
servatorii (vezi adnotarea 168) şi  partidul social creştin (antise
miţii) - A. Wagner şi A. Stoecker, în timpul celui de-al doilea 
tur de scrutin de la Berlin din noiembrie 1881, de a încheia un 
acord electoral cu social-democraţii împotriva candidaţilor parti
dului progresist (vezi adnotarea 62). Aceşti lideri propuneau să 
sprijine candidaturile social-democrate (ale lui Bebe! şi Ha<;enclever) 
in circumscripţiile electorale IV şi VI din Berlin cu condiţia ca 
partidul social-democrat să recunoască activitatea „social-refor
matoare" a guvernului Bismarck şi să contribuie la înfăptuirea „re-
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formelor"' menite sa prcînt1mpine revoluţia. ln numele partidului, 
Bebe! şi Liebknecht au dat o ripostă fermă uneltirilor reacţiona
rilor. - 364. 

:398 In declaraţia cac;ierului Federaţiei social-democrate, H. Watts, „ The 
Sociahsts and the General Election", publicată în „Pall Mall Ga
zette", se făcea o încercare de a justifica acţiunile „citorva socia
lişti londonezi nechibzuiţi" prin faptul că aceştia din urmă au vrut 
să primească de la duşmani o armă pe care să o îndrepte chiar îm
potriva acestora''. - 365. 

:399 Materialele din această scrisoare a lui Engels au stat la baza notei 
redacţionale publicate în „Socialiste"' nr. 16, din 12 decembrie 1885. 
- 365. 

'400 Societatea republicană de economie socială (Societe Republicaine 
d'Economie sociale) a fost constituită la 1 noiembrie 1885 din ini
ţiativa liderului posibiliştilor (vezi adnotarea 12) Malon. Societatea 
îşi propunea drept obiectiv studierea problemei sociale şi avan
sarea proiectelor unor reforme urgente. - 366. 

-401 In articolul de fond al ziarului „Socialiste" nr. 15, din 5 decembri" 
1885, consacrat rezultatului alegerilor pentru Camera comunelor 
din Anglia, erau reproduse citate din declaraţia electorală a unuia 
dintre candidaţii Federaţiei social-democrate (vezi adnotarea 229), 
Williams, iar despre ceilalţi candidaţi ai acestui partid se vorbE'a 
cu simpatie. - 366. 

402 Este vorba de ' nota redacţională din ziarul „Justice" nr. 90, din 
3 octombrie 1885, în care Aveling era acuzat de perfidie în legă
tură cu faptul că, laind cnvîntul la mitingul din 27 septembrie 
(vezi adnotarea 348), a încălcat acordul încheiat, chipurile, între 
diferite organizaţii socialiste, potrivit căruia puteau lua cuvintul 
numai oratorii dinainte stabiliţi. Ulterior, această acuzaţie a foc;t 
recunoscută drept nejustă, dar Hyndman a continuat să insistP 
asupra ei, ceea ce a provocat nemulţumirea unor membri ai Fe
deraţiei social-democrate. Materiale despre acest fapt au fost pu
blicate 1n ,.Commonweal" nr. 10, din noiembrie 1885. - 367, 389. 

403 In scrisoarea din 16 noiembrie 1885, Schlilter îl ruga pe Engels 
să-i comunice adresa fostului secretar al Consiliului General al 
Internaţionalei I, Eccarius, a cărui carte „Eines Arbeiters Wider
legung der national-okonomischen Lehren John Stuart Mill's" in
tenţiona să o reediteze în editura social-democrată de la Zilrich ; 
Schlilter presupunea că Eccarius i'?i va revedea cartea în vederea 
acestei editări. Conform sfatului lui Engel5, cartea a fost publicată 
în 1888 fără nici un fel de modificări. - 368. 

404 Engels se referă la intervenţia armată a Pruc;iei în Olanda, în 
scopul reprimării răscoalei partidului „patrioţilor", opus guvernului,  
care, profitind de infringerea Olandei în războiul contra Angliei ,  
(1784), a luat puterea şi l-a fzgonit p e  stathalterul Wilhelm al 

V-lea. Trupele prusiene care au intrat în ţară în 1787 n-au intim-
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pinat o rezistenţă deo„ebitii şi l-au reinstaurat pc \Vilhelm al 
V-lea. - 3ti9. 

405 Este v01·ba de o biografie a lui Marx, publicată în ,.Social iste„ 
n r. 12, din 14 noiembrie 1885 şi scrisă, după cît se pare, ele P. La
fargue. - 370, 371 . 

406 Potrivit afirmaţiilor lui Schllitl r, în scrisoarea adresată Im Engels 
la 19 decembrie 1885, L. Buche1-, în broşura sa „Der Parlament:l
rismus wie er bt", afirma că un oarecare ziarist, cumpărat de Pal
merston, a scris, clin însarcinarea acestuia din urmă, bro5ura „Pal
merston - what has he done ? ·• .Schl litcr 11 întreba pe Engels dacă 
Bucher nu făcea aluzie la pam fletul Jui Marx „Lordul Palmer ston". 
- 371. 

407 In scnsoarea din 21 decembrie, P. Lafargue îl ruga pe Engels să-i 
trimita „Justice" nr. 100, din 12 decembrie 1885, cu declaraţia 
semnată de Hyndman şi de alţi l ideri ai Federaţiei social demo
crate, în care se facea tentativa de a se respinge acu?aţiile la 
adresa lui Hyndman că a primit bani de la conservaton pentru 
a desfăşura campania electorală (vezi volumul de faţă, p. 363-
366). - 373. 

408 La 21 decembrie 1885, P. Lafargue îi comunica lui Engel<; că cd 
mai vechi dintre podurile Parisului - Pont NPuf, care devenise 
proverbial prin soliditatea sa - a fost distrus parţial dP revăr
sarea Senei. - 373. 

409 Necrologul lui Borkheim a fost publicat în „Sozialdemokrat" nr. 3, 
din 15 ianuarie 1886 sub titlul „In memoriam !"  - 374, 376. 

410 Este vorba de agravarea situaţiei din Balcani, în a doua ju mătate 
a anului 1885, în legătură cu aşa numita ,.criză bulgară„ (vezi ad
notarea 352). - 375, 376. 

411  Este vorba despre rapoartele anuale ale birourilor stati<;tice ale 
muncii (Bureau of .Statistics of Labor). Aceste birouri au fo<;t create 
sub presiunea organizaţiilor muncitorilor din multe state ale S.U.A . •  

începînd din anul 1869. - 377, 391. 

412 In această scrisoare, Engels îi comunica lui Liebknecht date bio
grafice ale lui Borkheim, pentru necrolog (vez i volumul de> faţă, 
p. 379-383). Engels a prezentat mai detaliat biografia lui Bork
heim în 1888, în introducerea sa la broşura „In amintirea patrio
ţilor de paradă germani din 1806-1807" (K. Marx şi F. Eng<>is. 
Opere, voi. 21, Editura politică, Bucure';>ti, 1965, p. 343-:HS). - 378. 

413 Este vorba despre proiectata călătorie a lui Bebel şi Liebknecht în 
S. V.A. în scopul de a face propagandă socialistă şi de a strînge 
bani pentru fondul social-democraţiei germane ; la călătorie, care 
a avut loc în august-decembrie 1886, au luat_ parte Liebknecht pre
cum ş1 Eleanor Marx-Aveling şi Edward Aveling (vezi adnotarea 
485). - 378, 386, 422. 
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4 1 4  Este vorba de p1·oiectul de construire a unui canal care sa unea'ifă 
Marea Baltic-a cu Marea Nordului (între golful Kiel şi e�tuarul 
Elbci ; canalul a primit ulterior denumirea de canalul Kiel) ; pro
iPclul de lege privind con'>truirea acestui canal a fost prezc11tat 
de Bismarck în Reich�tag în den'mbrie 1885 �i a fost dezbatut la 
9 ianuarie, la 20 şi 25 februa1 ie 1886. 

Despre poziţia lui Engels faţă de acest proiect de lege vezi. 
df' asnmenra, volumul de faţă, p. 382-383. - 378. 

415 In 1884-1 885, în „Neue Zeit" au fost publicate c1teva articole ale 
lui  Quarck. Engels a protestat categoric împotriva atrage1·ii ace5tuia 
din urmă la colaborarea la revistă (vezi volumul de faţă, p. lli5 
şi 255). - 380. 

416 Un fragment din această scrisoare a fo5t publicat pentru prima 
oara în cartea : F. Engels. „Poiiti 'iclws Vermăchtnis. Aus unveruf
fentlichen Briefen ". Berlin. 1920. - 381. 

417 Kautsky a început polemica cu Schramm prin publ icarea în _Neue 
Zeit" nr. 8 11i 9 dm 1884 a unui articol critic despre cartea lui 
RodbPrtus „Capitalul" („„Das Kapital„ von Rodbertus"). Ace5t lucru 
a fost detrrminat de tentativele sociali�tilor de catedră (vezi adno
tarea 19) de a-l opune lui Marx pe Rodbertus ca pe cel mai mare· 
tf'oreti cian - după cum pretindeau ei - al economiei politice. Ar
ticolul a fost văzut de Engels (vezi volumul de faţă, p. 193-194). 
Schramm a intervenit în apărarea lui Rodbertus în articolul 
„K. Kautsky und Rodbertus", publicat în „Neue Zeit", nr. 11 din 1884. 
ln acel aşi număr a apărut răspun sul lui Kautsky - „Eine Replik". 
In nr. 5 din „Neue Zeit" pe 1886 a fost publicat un nou articol al 
lui Schramm, „Antwort an Herrn Kaut5ky", precum şi articolul d e  
răspuns al l u i  Kautsky, „Das Schlusswort". C u  acea5ta polemica a 
1 ua t sfirşi t. 

In cartf'a amintita de F:ngels. „Rodbertu'>, Marx, Lassallc:·', apa
riţia căreia a fost anunţată în „Sozialdemokrat" nr. 50, din 10 de
cembrie 1885, Schramm încerca din nou să mini mal izeze în5emnă
tatra activităţii teoretice şi practice a lui Marx şi îl proslavea pe
Lassalle. Această carte a fost supusă criticii pe baza indicaţiilor 
lui Engels în seria de articole ale lui Bern5tei n,  „Ein morali5cher 
Kritiker und seine kritische Morale", publicate în „Sozialdemokrat" 
nr. 4, 5, 6, 7 ; 21 şi 28 ianuarie, 5 şi 12 februarie 1886. - 381, 386. 

418 E�te v orba de expulzarea din provinciile răsăritene ale Prusiei a 
polonezilor care nu aveau cetăţenie germană. In legătură cu aceasta, 
la 26 noiembrie 1885 fracţiunea poloneză a făcut o interpelare in 
Reichstag, care a fost sprijinită de social-democraţi. La 1 decem
brie 1885, încercind să împiedice discutarea interpelarii, Bismarck 
a declarat că această problemă este de competenţa guvernului pru
sian �i nu poate fi discutată in Reichstag. La insistenţele social
democraţilor interpelarea a fost totu'ii discutată la 15-16 ianuarie-
1886. - 384. 

4 1 9  Scrisoarea de faţă reprezintă răspunsul lui Engels la rugămintea 
unuia dintre conducătorii Societăţii Fabiene (Fabian Society)._ 
E. Pea!>e, de a scrie o scurtă prezentare a revendicarilor economice, 



sociale şi politice formulate de socialişti, care să fie publicată într-un 
volum pe care urma 5a-l editeze această societate, intitulat „ What 
Socialism is". 

Societatea fabiană - organizaţie reformistă engleză, întemeiată 
în 1884 de reprezentanţi ai intelectualităţii burgheze ; principalii 
ei lideri au fost Sydney şi Beatrice Webb (societatea şi-a luat de
numirea de la numele generalului roman din secolul al III-iea î.e.n., 
Fabius Maximus, supranumit Cunctator pentru tactica sa de expec
tativă în războiul cu Hannibal). Membrii Societăţii fabiene erau cu 
precădere intelectuali burghezi ; ei se pronunţau împotriva teoriei 
lui Marx despre lupta de clasă a proletariatului şi revoluţia socia
listâ şi susţineau că trecerea de la capitalism la socialism ar fi 
posibilă pe calea unor mici reforme, a transformării treptate a so
cietăţii cu ajutorul a'la-numitulu1 „socialism municipal". - 386. 

-420 Vezi K. Marx şi F. Engcls. Opere, voi. 20, Editura politică, Bucu
re')ti, 1964, p. 263-281 şi voi. 19, Editura politică, 1964, p. 2 16-
235. - 387. 

-421 Marx a făcut observaţii cu pnv1re la traducerea volumului I al 
„Capitalului" în limba englezâ în 1877, pe marginea paginilor ma
nuscrisului acestui volum, în legătură cu editarea, care se proiecta, 
dar care nu s-a realizat, a „Capitalului" în S.U.A. Acest manuscris 
a fost trimis de Marx lui Sorge. Aflînd că Engels redactează tra
ducerea în engleză a volumului I,  Sorge propunea, în scrisoarelî 
din 3 august. 1885, să-i trimită acest manuscris. Engels l-a primit 
la începutul anului 1886. - 388, 431. 

-422 ln revista „To-Day" din octombrie 1885 a început tipărirea tra
ducerii în limba engleză a volumului J al „Capitalului", făcută dP 
G. l\I. Hyndman sub pseudonimul John Broadhouse. Engels a criticat 
începutul acestei traduceri (primele subcapitole din capitolul 1), 
publicat în „To-Day", voi. 4,  nr. 22, în articolul „Cum nu trebuie 
tradus Marx (K. Marx �i F. Engels. Opere, voi. 21, Editura politică, 
Bucureşti, 1965, p. 229-237). Traducerea a continuat totuşi să fie 
publicată în această revistă pînă în mai 1889 ; în total au fost pu
b licate �apte capitole şi cea mai mare parte din capitolul opt al 
volumului I. - 388, 411, 416, 431. 

-423 Engels se referă la colaborarea lui Dietzgen la ziarele americane 
„Der Sozialist" şi „New Volkszeitung" - organe de presă ale Par
tidului muncitoresc socialist (vezi adnotarea 439), la care în acea 
perioadă aveau poziţii solide lassalleenii. Aşa cum i-a comunicat 
in repetate rinduri Sorge lui Engels, articolele lui Dietzgen din 
aceste ziare erau prelucrate şi denaturate. - 389, 433. 

-424 ln scrisoarea de faţă, Engels răspunde la unele întrebări puse de 
Nieuwenhuis în legătură cu munca la traducerea în limba olandeză 
a lucrării „Dezvoltarea socialismului de la utopie la ştiinţă" ; ca 
anexă la această lucrare a fost publicat, articolul lui Engels „Marca" 
(K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 19, Editura politică, Bucure';'ti, 
1964, p.  339-357). - 392. 
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425 Acest sistem este explicat amănunţit de Engels în lucrarea sa 
„Originea familiei, a proprietăţi l  private şi a statului" (K. Marx 
�i F. Engels. Opere, voi. 21, Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 129). 

- 393. 

426 Engels răspunde la rugămintea lui Lavrov, formulată în scrisoarea 
din 21 ianuarie 1886, de a-i indica o lucrare în care să fie pre
zentate înfăţişarea, obiceiurile, etc. „principalelor celebrităţi bri
tanice". - 394. 

427 Din scrisorile lui Danielson menţionate de Engels, s-a păstrat numai 
cea din 19/31 decembrie 1885. Observaţiile lui Danielson referitoare 
la situaţia economică din Rusia se găseau, după cit se pare, ln 
celelalte scrisori. - 395. 

428 E!>te vorba de prefaţa lui Danielson la prima ediţie rusă a volu
mului al 11-lea al „Capitalului", apărută la sfîrşitul lui ianuarie 
1886. - 393. 

429 Greenbackeri - membrii unui partid politic din statele vestice ale 
S.U.A., constituit în 1876 în principal din fermieri. Acest partid 
se pronunţa împotriva retragerii din circulaţie a banilor de hîrtie 
emişi în timpul războiului civil (aşa numiţii „greenbacks") retra
gere ce devenise necesară din cauza deprecierii lor. Greenbackerii 
considerau, în mod greşit, că menţinerea în circulaţie a unei mari 
cantităţi de bani de hîrtie va determina scăderea preţurilor la pro
dusele agricole. După 1884, partidul greenbackerilor s-a destră
mat. - 396. 

430 La 8 februarie 1886, în Trafalgare Square, adepţii tarifelor protec
ţioniste din rîndurile mişcării trade-unioniste, care ii sprijineau pe 
conservatori, au organizat un miting. Pentru a-l contracara, Fede
raţia social-democrată (vezi adnotarea 229) a organizat un miting 
-:;i o demonstraţie a şomerilor împotriva agitaţiei conservatorilor, şi 
în favoarea tarifelor protecţioniste. In cursul demonstraţiei (descrie
rea detaliată este în volumul de faţă, p. 397-398 şi 401-402) ele
mentele lumpenproletare care i se alătura!>eră au devastat şi jefuit 
magazinele. Poliţia i-a arestat pe conducătorii federaţiei, Hyndman, 
Burns, Champion şi Williams, care au fost acuzaţi de „discursuri 
rebele". Dar în procesul care a avut loc la 10 aprilie 1886 ei au fost 
achitaţi. - 397, 401, 419, 426. 

431 Este vorba de condamnarea lui E. Jones şi altor conducători ai 
mi�cării chartiste, arestaţi la începutul lui iunie 1848 in legătură 
cu pregătirea unei demonstraţii chartiste la Londra ; ei au fost 
condamnaţi la 2 ani închisoare, sub acuzaţia de incitare la rebe
liune. Pretextul acuzării lor a fost agitaţia pe care au făcut-o pen
tru ţmerea proiectatei demonstraţii. Harney nu a fost printre cei 
arestaţi. - 399. 

432 In scrisoarea din 12 februarie 1886, Bebel îl ruga pe Engels să-i 
comunice amănunte despre evenimentele de la Londra (vezi adno
tarea 430), deoarece presa germană reacţionară le-a folosit pentru 
a Justifica necesitatea prelungirii legii împotriva socialiştilor (vez11 
adnotarea 22). - 401. 
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-433 Este vor·ba de caderea guvernului conservator Salisbury, la 26 ia
nuarie 1886 �1 de formarea de către Gladstone, la începutul lui fe
bruarie, a unui guvern liberal. - 401. 

434 „Fair trade" („Comerţ cm!>ti t '· ) - lozinca sub care în Anglia .se 
de<;fd�ura, în anii 80, campania pentru introducerea tarifelor pro
tccţ10niste ; organizatorii acestei campanii erau anumite cercuri ale 
partidului conservator, care m 1881 au întemeiat „Liga comerţu)JJi 
cinstit'·. La această liga a aderat un mic grup de mi litanţi ai m1'1-
carii trade-unioniste - Peter!>, Kelley, Lemon şi alţii - exclu�i în 
1882 din congresul trade-u111onurilor. Ei au organizat unul dintre 
mitingurile şomerilor din Trafalgare-square în ziua de 8 februarie 
1886. - 402. 

-435 Este vorba, se pare, de mitingul şomerilor, organizat de condu
cerea Federaţiei social-democrate la 6 februarie 1886 în Battersey 
Square. Principalul orator la miting a fost Burn5. 402. 

-436 La sfir5itul lunii ianuarie 1886, în oraşul Decazeville (din sudul 
Franţei) a început greva a 2000 de mineri, provocata de exploa
tarPa cruntă a muncitorilor de catre compania mi nieră şi siderur
gicei .A veyrone ; la începutul grevei, muncitorii l-au ucis pe admi
nistratorul minelor, Watrin, care refuzase �ă le satisfacă reven
didirile. Guvernul a trimis trupe la Decazeville. Greva a continuat 
pînă la mij locul lui iunie şi a avut un puternic ecou în ţară. -
404, 41î, 427, 429, 433, 461, 469, 476, 498. 

-437 Serboarea de faţă a fost folosită la nota redacţională a ziarului 
„Sozialdemokrat" nr. 10, dm 5 martie 1886. - 406. 

-438 La 21 februarie, la Château d"Eaux a fost convocată o întrunire 
a comercianţi lor, sub preşedinţia de onoare a ministrului comcr 
ţului, Lockroy, pentru a se examina organizarea de lucrări pu
blice la care sa fie atra'?i şomerii, dar în realitate pentru a se dis
cuta atitudinea muncitorilor - membri ai camerei deputaţilor, faţă 
de greva de la Decazeville (vezi adnotarea 436). Participarea masiva 
a muncitorilor parizieni, i-a descumpănit pe organizatorii adunării,  
care abia într-un tîrziu s-au decis să o deschidă ; muncitorii l-au 
ales ca pre•1edi nte pe deputatul socialist Basly. Cuvîntarea şovină 
a reprezentantului oficial a pr1111it o ripostă fermă din partea parti
cipanţilor la adunare. Momentul culminant al întrunirii l-a consti
tuit cuvint1;1rea lui Guesde în care se revendica ziua de lucru de 
opt ore, organizarea unor lucrări publice fără participarea antre
prenorilor particulari şi la un tarif stabilit de comun acord cu 
uniunile profesionale etc. Rezoluţiile adoptate consemnau aceste 
revendicari <;-1 exprimau !>prijinul deplin pentru acţiunile deputa
ţilor muncitori din parlament. - 407, 410.  

-439 Partidul muncitoresc socialist dm America de Nord (Socialist La
bour Party of North America) a fost creat în 1876 la Congresul 
de unificare de la Philadelphia, ca urmare a fuzionării secţiilor 
americane ale Internaţionalei I cu alte organizaţii socialiste din 
S."C.A. Majoritatea membnlor partidului o formau i migranţii (în 
principal germani) care nu aveau legături prea strînse cu munci
torii americani autohtoni. In cadrul partidului se dădea o luptă 
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între conducerea reformistă, alcătuită mai ales în lassalleeni, şi 
aripa marxistă, condusă de F. A. Sorge. Partidul a proclamat drept 
program al său lupta pentru socialism dar, ca urmare a politicii 
sectare a conducerii sale, care i gnora munca în organizaţiile de 
masă ale proletariatului american, el nu a reu!;>it sa devină un 
partid marxist de masă, un partid cu adevărat revoluţionar. 

Din însărcinarea lui Florence Kelley-Wischnewetzky, traducă
toarea lucrării lui Engels „Situaţia clasei muncitoare din Anglia", 
tratativele privind editarea în America a acestei lucrări au fost 
purtate de R. Foster, militantă a mi<;>cării de femei d i n  S.U.A., caţe 
s-a adresat şi Comitetului E;,.ecutiv al Partidului muncitore5c so
cialist. La 8 februarie 1886, comitetul a e;,.ami nat această problema 
şi a incredinţat continuarea tratativelor unC'i comisii speciale. Dar 
tratativPlc au bătut pasul pe loc, iar cartea a foo;t tiparita fara 
nici un sprijin din partea comitetului. - 408, 432, 481,  520, 563, 590. 

440 La 8 februarie 1886, LiebknPcht a luat cuvmtul în Reieh<;tag 111 ca
drul dezbaterii, în a treia lectură, a bugetului. Folosind ind icaţiile· 
lui Engels şi materialele trimise de acesta, el a analizat situaţia 
finanţelor Imperiului ru<;, '>Ubli n i ind că B1<;111a1-ck acordă <;prijin 
financiar Rusiei cu scopul de a ajuta guvernul ţarist să depă5ea5că 
dificu1tf1ţile economice şi de a preîntîmpina transformarea lor în
tr-o criza politică internă. - 409. 

Hl Vezi lucrarea lui Engels „Ane::-..ă la ediţia americană a „Situaţiei 
clasei muncitoare din Anglia»" în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 21, Editura politică, Bucure';>ti, HJ65, p. 252-253. - 4 1 2. 

442 Pe plicul scrisorii adresate lui l\Iartignetti la 21 decembrie 1885, 
Engels a scris greşit numele acc5tuia (în loc de Pasquale - Paolo). 
şi de aceea scrisoarea a ajuns la destinatar cu intirzicre. - 413. 

443 Este vorba despre almanahul „Volks-Kalender", apărut la Braun
schweig în 1878 ; în acest almanah a fost tipărit articolul lui Engels 
.,Karl Marx" (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Editura po
l itici\, Bul'ureşti, 1964, p. 106-116), pe care Ma1·tignetti îl tradui:ea 
în limb<i italiană cu sl'opul de a-l anexa la lucrarea lui Marx 
_Muncă salariată şi capital".  DeoarPce în exemplarul almanahului 
aflat la Martignetii două pagini erau lipite, el nu putuse traduce· 
textul integral şi, în scrisoarea din 2 februarie 1886, l-a rugat pe 
Engels să completeze pasajele respective din manuscrisul pe care 
i-l trimitea spre redactare. - 413, 484. 

444 In scrisoarea din IO martie 1886 Schli.iter ii comun ica lui Engels 
că Dit:tz, care primise de la editura social-democrată din Zurich 
1 OOO de exemplare ale cărţii lui Engels „Originea familiei, a pro
prietăţii privatP şi a statului", o;pre a le difuza în Germania, le-a 
schimbat coperta şi le-a puo; în vînzare ca o a doua ediţie. -
414, 466. 

445 SchlGter i ntenţiona să editeze un volum conţinînd rapoartele Con
siliului General la congresele Asociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor şi, in legătură cu aceasta, 1-a întrebat pe Engels unde şi cînd• 
au fost ele tipărite. - 414. 
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446 Comunicîndu-i lui Engel5, la 10  martie 1886, intenţia de a edita în 
broşură separată discursul unuia dintre militanţii mişcării chartiste, 
J. Stephens, publicat în articolul lui Weerth "Joseph Rainer Ste
phens, Prcdiger zu Stalejbridge, und die Bewegung der englischen 
Arbeiter im Jahre 1839" din "Rheinische Jahrbi.icher zur gesell
schaftlichen Reform" (1846), Schli.iter l-a rugat pe Engels să citească 
introducerea scrisă de el la această broşură. Ulterior însă el a re
nunţat la intenţia iniţială şi şi-a editat manuscrisul, după ce acesta 
fusese citit de Engels, sub forma unei lucrări de sine stătătoare, 
fără indicarea autorului, sub titlul „Die Chartistenbewegung in En
gland". Holtrngen-Z iiricl1, 1887. - 414, 445, 458, 466, 518. 

'447 Pentru data de 10 aprilie 1848, chartişti i  au convocat o demonstra
ţie de masă la Londra, care urma să se îndrepte spre clădirea par
lamentului pentru a prezenta cea de-a treia petiţie cu privire la 
adoptarea Chartei poporului. Guvernul a interzis demonstraţia şi a 
concentrat la Londra trupe şi forţe ale poliţiei pentru a o împie
dica. Conducătorii chartiştilor, dintre care mulţi au adoptat o ati
tudine şovăielnică, au hotărît să renunţe la demonstraţie şi i-au 
convins pe demonstranţi să se împrăştie. Forţele reacţiunii au fo
losit eşecul demonstraţiei pentru a trece la ofensivă împotriva mun
citorilor şi la represiuni împotriva chartiştilor. 

Schli.iter il mtreba pe Engels cit de adevărată este afirmaţia 
lui L. Brentano potrivit căreia Charta a fost elaborată în 1838 şi 
după demonstraţia de la 10 aprilie s-a constatat că cea mai mare 
parte a semnăturilor puse pe petiţie erau false. - 415. 

448 Engels se referă, probabil, la articolul lui Adolphe Smith Headingley 
„French socialists at the ballot box", publicat în „Justice" nr. 1 13,  
din 13 martie 1886. In acest articol, posibiliştii (vezi adnotarea 12) 
erau caracterizaţi ca „principala organizaţie socialistă din Franţa'", 
iar despre constituirea fracţiunii socialiste din camera deputaţilor 
(vezi volumul de faţă p. 403-404) nu se spunea nimic. - 416. 

449 La 18 martie 1886, la Paris, a avut loc un miting cu participarea 
a 2000 de persoane, consacrat celei de-a 15-a aniversări a Comunei 
din Paris. La miting au luat cuvîntul P. Lafargue, J. Guesde şi 
alţii. F. Engels a adresat participanţilor o scrisoare publicată în „Le 
Socialiste" nr. 31, din 27 martie 1886 (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 21 ,  Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 259-260. - 418. 

-450 La 29 martie 1886 Liebknecht împlinea 60 de ani şi grupul social
demooraţilor din Reichstag (Auer, Bebel, Singer şi  alţii) a propus 
să se constituie un fond bănesc pentru ajutorarea acestuia şi a fa
miliei sale. La scrisoarea sa din 9 martie Bebel a anexat apelul 
adresat de acest grup lui Engcls cu rugămintea de a contribui la 
acest fond. - 418. 

I 
451 Prelungirea legii excepţionale împotriva socialiştilor (vezi adnota

rea 22) şi monopolul asupra băuturilor spirtoase au fost discutate 
în Reichstag la 18-19 februarie şi 4-5 martie 1886. La şedinţa din 
18 februarie, Singer l-a demascat pe agentul de poliţie Ihring, care, 
sub numele .de Mahlow, se infiltrase lntr-o asociaţie muncitorească 
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din Berlin ş1, m scopuri provocatoare, îi  instigase pe muncitori Ia. 
acţiuni teroriste. 

In dezbaterile pe marginea monopolului asupra băuturilor spir
toase, E. Richter (4 martie), demonstra că monopolul este avantajos 
numai pentru juncheri, iar reprezentantul aripii oportuniste a so
cial-democraţiei, G. Schumacher, deşi s-a pronunţat împotriva in
stituirii monopolului asupra băuturilor spirtoase (5 martie), a spri
jinit măsurile de etatizare a „instituţiilor general-utile" (căile fe
rate ş.a.m.d.). - 418. 

452 Engels se referă, probabil, la cuvintarea rostită de Liebknecht la 
întrunirea muncitorilor din Berlin (8 martie 1886). In această cuvln
tarc, Liebknecht a respin s  afirmaţiile cercurilor guvernamentale 
despre „însemnătatea educativă" a legii împotriva socialiştilor pentru 
social-democraţie şi a demascat tentativele de a prezenta instituirea 
monopolului asupra băuturilor spirtoase ca pe o măsură „socia
listă.". 

Relatarea - menţionată mai jos - a lui Kautsky despre eve
n i mentele de la Londra (8 februarie 1886) a fo!>t publicată în 
„Deutsche Wochenschrift" nr. 8, d in  21 februarie 1886, sub titlul 
„Arbeiterunruhen in London". - 419.  

453 Engels se referă la dezbaterea, în camera deputaţilor din Franţa, 
a interpelării lui Camelinat în legătură cu greva de la Decazeville 
(vezi adnotarea 436). La 15 martie, camera a adoptat cu 379 de vo
turi pentru şi 100 împotrivă, rezoluţia propusă de stînga, rezoluţie 
pe care o comentează Engels. - 420. 

454 La 17  martie 1886, P. Lafargue ii scria lui Engels că unul dintre 
liderii posibiliştilor (vezi adnotarea 12), B. Malon, încearcă să for
meze un grup parlamentar In care să intre socialişti de toate nuan
ţele, cu excepţia celor revoluţionari („prea roşii"). - 423. 

455 In 1884 în „Journal des Economistes" au fost publicate următoarele 
articole ale lui Lafargue : în numerele 7 şi 8 - „Le Ble en Ame
rique. Production et commerce" ; în nr. 9 - ,,La Theorie de la 
plus-value de Karl Marx et la critique de M. Paul Leroy-Beau
lieu" ; în nr. 11 - „Le Capital de Karl Marx et la critique de 
M. Block". In septembrie 1885, în „Revue philosophique" nr. XX 
a fost publicat articolul lui Lafargue „Recherches sur Ies origines 
de l'idee du bien et du juste". - 423. 

456 Este vorba de „Lettres sur la politique exterieure", pe care Juliette 
Adam le-a publicat în mai multe numere ale publicaţiei „La Nou
velle Revue". - 423. 

457 Este vorba de mitingul care a avut loc la Londra la 18 martie 
1886 şi care a fost consacrat Comunei din Paris. La miting

. 
au 

luat cuvîntul reprezentanţi ai Ligii socialiste (E. Marx-Aveling. 
F. Kitz şi alţii), ai Federaţiei social-democrate (T. Mann, G. Quelc.h 
şi al ţii), ai Asociaţiei culturale a muncitorilor germani (F. Lessner). 
precum şi cîţiva anarhişti, intre care P. Kropotkin. - 424. 
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-458 PrelungirL'a legii împotriva sociali5tilor (vezi adnotarea 451) a fost 
�ezbatută pentru a doua oară în Reichstag la 30 martie - 2 apri
lie 1886. Luind cuvîntul la 31 martie, Bebel a declarat că dacă 
gu".ernul ar Ii capabil să oprească proletarizarea maselor, el n-ar 
mai avea nevoie de legea împotriva socialiştilor pentru a dis
truge social-democraţia ; dar întrucît guvernul nu este capabil să 
facă acest lucru, nu-i vor fi de folos nici un fel de legi antiso
cialiste. Totodată, Bebel a răspuns la acuzaţiile absurde aduse de 
Bismarck şi de deputaţii reacţionari. In cuvîntarea rostită la 2 apri
lie, Liebknecht a criticat vehement cuvîntarea lui Bismarck, care-l 
învinuia pe Bebel că propagă teroarea, şi a declarat că regimul 
lui Bismarck se aseamănă cu cel din Franţa în timpul celui de-al 
doilea imperiu. 

La 2 aprilie 1886, legea împotriva sociali5tilor a fost prelun
gită cu doi ani ('U o majofitate de 169 de voturi pentru �i l:l7 
contra. - 425, 429. 

-459 Engels citează aici cîntecul satiric popular despre primarul Tschech, 
în carp era ironizat regele Prusiei, Frederic-Wilhelm al I V-lea, 
în legatură cu atentatul nereu51t săvîrşit împotriva lui la 26 iu
nie 1844 de c-atre Tschech, fostul primar al oraşului Storkow. 

Cintecul despre baroana von Droste-Fischering este un cintec 
satiric popular îndreptat împotriva clerului catolic ; în el sînt 
ridiculiza\1 organizatorii aşa-num itelor „minuni de tămăduire" care 
ar Ii fo'>t '>ăvir�ite la Tner m deceniul al 5-lea al secolului tre
cut. - 426. 

-460 „Kulturkampf" - denumire larg riispîndită, dată de liberalii bur
ghni sistemului de m.'isuri ale guvernului Bismarck în ai.ii 70 ai 
sPcolului al XIX-lea, sub steagul luptei pentru o cultură laic.l ş1 
îndreptate împotriva bisericii catolice şi partidului centrului (vezi 
adnotarea 167), care sprijineau tendinţele separatiste şi antiprusiene 
ale marilor proprietari funciari, burgheziei şi, parţial, ale ţarăn11ni1 
din regiunile catolice ale Prusiei şi  din statele din sud-vestul Ger
maniei. La începutul anilor 80, în condiţiile creşterii mişcării mun
citoreşti, Bismarck, vizind unirea forţelor reacţionare, a suprimat 
cea mai mare parte a acestor măsuri. - 426, 502. 

-461 Vorbind in Rt!ich<;tag, la 3 1  martie 1886, în cadrul dezbaterilor pP 
marginea prelungirii legii împotriva socialiştilor, Bismarck a de
clarat că deşi nu poate afirma că Marx a „educat asasinii", Fer
dinand Blind, care a atentat la viaţa lui la 7 m_şi 1866, ar fi fost 
discipolul lui Marx. La insistenţa lui Engels, Laura Lafargue şi 
Eleanor Marx-Aveling au făcut o declaraţie în această chestiune, 
în care au respins categoric  această afirmaţie. 

Declaraţia a fost publicată în „Sozialdemokrat" nr. 16 di.n 
15 aprilie 1886 5i reluata în „Le Socialiste" nr. 35 din 24 apri
lie 1886. 

Cuvîntarea unuia dintre liderii partidului progresist, Hanel, 
menţionata de Engels, a fost rostită în Reichstag la 31 martie 
1886. - 427, 428. 

-462 Engels se referă la formarea fracţiunii socialiste în camera depu
taţilor din Franţa (vezi volumul de faţă, p. 403-406). - 429. 
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463 Este vorba despre sentinţa pronunţată la 17 aprilie 1886 de tribu
nalul din Villefranche împotriva socialiştilor E. Roche şi A. Duc
Quercy care, fiind core<.,pondenţi o ficial i  ai ziarelor „Intransigeant" 
şi „Cri du Peuple" la Decazeville, au fost arestaţi acolo sub învi
nuirea de instigare la violenţa, la încetarea organizată a lucru
lui etc. Roche i;.i Duc-Quercy au fost condamnaţi Ia cîte 15 luni 
închisoare. - 429. 434. 

464 E�te vorba de alegerile suplimentare pentru camera deputaţilor, 
cai e �-au ţinut la 2 mai 1886 la Paris. Partidele şi grupările so
c1ali!>te (cu excepţia posibiliştilor) au propu5 candidatura lui Roche, 
radicalii - pe cea a lui Gaulier, Roche a întrunit peste 100.000 de 
votun, Gaulie1· - H6.000. La alegerile din 4 octombrie 1885, pen
tru candidaţii socialişti la Paris au votat peste 35.500 de alegători. 
La alegerile parţiale desfăşurate la 31 octombrie 1886 pentru mu
niupalitatea pariziană, candidatul socialiştilor, Duc-Quercy a în
trunit 901 voturi, în timp ce candidatul posibilio;;tilor, Fayet a în
trunit 988. - 429, 434, 438, 461. 

465 Din mai 1886 revista „CommonwPal'" s-a transformat din publicaţie 
lunară în publicaţie săptămînala. Aveling a folosit acest prilej 
pentru a părăsi redacţia revistei în care se simţea tot mai puternic 
mfluenţat de ideile anarhiste. La 1 mai 1886, în nr. 16 al revistei 
a fost publicată declaraţia lui Aveling că părăseşte postul de re
dactor al revistei din l ipsă de timp. Colaborarea lui Aveling la 
„Commonweal" a mai continuat o vreme. - 430, 435, 438. 

466 In „Sozialdemokrat„ nr. 16, din 15 aprilie 1886, se informa despre 
intervenţia în Reichstag, la 2 aprilie, în cursul dezbaterii pe mar
ginea prelungirii legii împotriva socialiştilor (vezi adnotarea 458), 
a preşedintelui asociaţiei fabricanţilor, Kalle, care a declarat că 
social-democraţii ar urmări „comunizarea femeilor" aducînd drept 
dovddă un citat denaturat din „Manifestul Partidului Comunist.'" 
In aceeaşi şedinţă, Liebknecht i-a răspuns lui Kalle şi a dovedit, 
pe bază de documente, că citatul invocat de acesta din urmă nu-1 
aparţinea lui Marx, ci celui mai reacţionar „comentator" al mar
xbmului, pastorul Schuster. - 430. 

467 Engeis se referă la „Pionier. I llustrierter Volks-Kalender fiir 1886". 
NP\\ York, în care a fo5t publicat un articol despre A. Douah, 50-
ciali�t-emigrant german din S.U.A., participant la revoluţia din 
18-!8, „Aus dem Leben eines alten Sozialdemokraten".  - 431. 

468 EstP vorba de observaţiile critice la adresa stilului volumului al 
II-iea al „Capitalului" ,  primite de Sorge de la unul dintre emi
granţii-socialişti germani din S.U.A. şi pe care el le-a trimis Im 
Engels. - 432. 

469 In citatul reprodus aici de Engels, fraza are o construcţie grama
ticală incorectă. El se referă, probabil, la cuvîntarea unui membru 
al partidului naţional liberal, E. Lasker, în legătură cu abandona
rea de către Bismarck a politicii de .,,Kulturkampf" (vezi adnota
rea 460). - 432. 
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470 Engels se referă la mişcarea de masă pentru ziua de muncă de 
opt ore, care s-a desfăşurat în marile zone industriale din S.U.A_ 
în pnmăvara anului 1886 şi la care au participat circa 250.000 de
muncitori. Punctul culminant al acestei mişcări l-au constituit greva 
generală şi demonstraţiile de masă de la 1 mai 1886, la care au. 
participat peste 350.000 de persoane. Ca rezultat, aproape 200.00() 
de muncitori au obţinut reducerea zilei de muncă. - 433, 444. 

471 In primăvara anului 1886, în S.U.A. s-a desfăşurat mişcarea de
masă a proletariatului pentru ziua de muncă de opt ore. (vezi ad
notarea 470). La Chicago, î n  primele zile ale lui mai, au fost în 
grevă circa 65.000 de muncitori. La 3 mai, muncitorii grevişti de
la fabrica de maşini agricole MacCormik au organizat un mitin2. 
la care au participat şi muncitori de la alte întreprinderi, în to
tal - 6.000 de persoane. In timpul mitingului s-a produs o cioc
nire î ntre muncitori şi spărgătorii de grevă, sprijiniţi de poliţie, 
care a deschis focul ; cîţiva oameni au fost ucişi, mulţi au fost ră
niţi. A doua zi, a avut l oc un miting de protest. Poliţia a i nter
venit. Atunci a fost aruncată o bombă (după cum s-a dovedit ul
terior, de către un provocator) ; din cauza exploziei au murit 7 po
liţişti şi 4 muncitori. Poliţia a deschis focul. Cîţiva oameni au fost 
uc1ş1, iar peste 200 - răniţi. Autorităţile au profitat de această 
provocare pentru a da o lovitură mişcării muncitoreşti. S-au operat 
arestări în masă, opt lideri ai muncitorilor au fost traduşi în faţa 
tribunalului. Procesul s-a desfăşurat în faţa curţii cu juri din Chi
cago între 21 iunie şi 9 octombrie 1886. Tribunalul a condamnat 
7 persoane la moarte !;oi una la muncă silnică 15 ani ; ulterior ; 
pentru doi dintre cei condamnaţi la moarte pedeapsa a fost comu
tată în închisoare pe viaţă, unul dintre acuzaţi s-a sinucis. In po
fida vastei campanii în apărarea condamnaţilor, care s-a desfăşurat 
în S.U.A. şi într-o serie de ţări europene, Trihunalul suprem al 
S. U . .A. a refuzat să revizuiască procesul, iar la 11 noiembrie 1887 
patru acuzaţi - Parsons, Spies, Engel şi Fischer - au fo<>t spin
zuraţi. - 438, 441, 548, 552. 

472 Scrisoarea de faţă reprezintă răspunsul lui Engels la propunerea 
editurii Nestler şi Melle din Hamburg de a-şi asuma redactarea 
seriei „Biblioteca de economie politică", în care urmau să fie edi
tate broşuri conţinînd opiniile unor oameni de seamă care s-au 
ocupat de problemele sociale. - 439. 

473 Scrisoarea de faţă şi materialele trimise de Engels au stat la baza 
articolului de fond din „Sozialdemokrat" nr. 22, din 27 mai 1886. 

- 440. 

474 Dezbaterile privind Arms Bill of Irland (bill-ul cu pnv1re la port
armă în Irlanda), la care s<> n�fe1·ă Engels, au avut loc, în a doua 
lectură, în Camera comunelor la 20 mai 1886. Prin acest bill se 
urmărea prelungirea interdicţiei, instituite în 1881 asupra vinzării 
şi importului de arme, precum şi asupra portarmei în diferite re
giuni ale Irlandei. Dezbaterile au fost amplu relatate în „ The Daily 
News" din 21 mai 1886. Informaţiile furnizate de Engels şi  obser
vaţiile sale au stat la baza editorialului ,,Das Recht zur Rebellion" 
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publicat în „Sozialdemokrat" din 27 mai 1886. Bill-ul a fost adoptat 
de Camera comunelor cu 353 de voturi pentru '?i 89 contra. - 440. 

475 In ajunul alegerilor suplimentare pentru Camera deputaţior, (vezi 
adnotarea 464), în „Justice" nr. 120, din 1 mai 1886, a apărut o 
nota semnată de Adolph Smith-Headingley, „ The Socialists and 
the Paris elections", în care era justificată poziţia posibiliştilor 
(vezi adnotarea 12), care refuzaseră să sprijine candidatura lui 
Roche, propusă de Partidul muncitoresc (vezi adnotarea 115) şi de 
toate celelalte grupări socialiste şi propuseseră un candidat inde
pendent, pe minerul Soubrie. In legătură cu aceasta, Eleanor Marx
Aveling, într-o notă apărută în „Commonweal" nr. 18, din 15 mai 
1886, facea cunoscut că într-unul din numerele următoare ale aces
tei publicaţii apare articolul lui Lafargue despre greva de la 
Decazeville (vezi adnotarea 436) ş i  despre alegerile de la Paris. 
J\cest articol a fost scris de Lafargue şi publicat în „Commonweal"' 
nr. 22, din 1? iunie 1886, sub titlul „ The Dekazeville Strike" ; intre 
altele se arăta că poziţia posibiliştilor a contribuit, practic, la vic
toria candidatului burghez. - 443. 

476 Conierinţa Ligii socialiste, (13 iunie 1886), a pus în evidenţă adîn
cirea divergenţelor dintre adepţii „acţiunilor directe", aflaţi sub 
influenţa anarhiştilor, şi adepţii participării la lupta parlamentara. 
- 443. 

47î Vorbind despre eşecul grevei de la Decazeville (vezi adnotarea 
436), Engels se bizuia, se pare, pe informaţii eronate ; este posibil  
ca el să fi pornit de la ştirea din ziarul „Le Socialiste" nr. 38, 
din 15 mai 1886, despre apropiata încheiere a grevei. In realitate, 
greva a durat pînă la mijlocul lui iunie. - 443. 

478. Engels s-a odihnit la Eastbourne aproximativ de la 25 iunie pină 
la 7 iulie 1886. - 447. 

479 Alegerile pentru Camera comunelor au avut loc în iulie 1886. Ele 
s-au soldat cu infrîngerea liberalilor, care au întrunit 191 de man
date, faţă de 316 obţinute de conservatori şi  78 ale liberal-unioni5-
tilor (vezi adnotarea 340). - 446. 

480 In scrisoarea din 22 iunie 1886, Becker îi propunea lui Engels să 
se întllnească în toamnă la Paris, unde se pregătea să se ducă 
pentru a vizita familia fiicei lui mai mari. - 447. 

481 Este vorba de articolul anonim „Die Kathederwei!>heit der „christ
lichethischen National6konomie", consacrat analizei cărţii econo
mistului G. Cohn „System der Nationa16konomie". Stuttgart, 1885. 
Autorul articolului, publicat în numerele 7, 8, 9 din 1886 ale re
vistei „Deutsche Worte" pe 1886, era Julius Platter, economist din 
Zurich. - 449. 

482 Politicianul liberal Charles Dilke, care fusese în cabinetul Glad
stone locţiitor al ministrului de externe, fiind implicat mtr-un 
proces de divorţ, s-a retras, in iulie 1886, din viaţa politică. Printre 
cei implicaţi în proces a fost şi un oarecare căpitan H. Forster. 
- 45(). 
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'183 Este vorba de interviul dat de Engels corespondentului ziarului 
american „Missouri Republican", J. McEnnis (vezi volumul de faţă, 
p. 434-435). Temîndu-se că afirmaţiile îi vor fi denaturate, Engels 
1-a trimis lui Sorge o declaraţie pe care l-a rugat s-o publice în 
presa amel"icană. Intrucit temerile lui Engels s-au confirmat, Sorge 
a publicat declaraţia lui Engels în New Yorker Volkszeitung di n 
8 iulie 1886. (Vezi K. Marx şi F. Engeis. Opere, voi. 21 ,  Editura 
politică, Bucurc5ti, 1965, p. 306). - 451, 452, 481. 

484 Intre 7 august şi 4 septembrie 1886, Engels s-a odihnit Ia East
bourne. - 452, 462, 468, 469, 418. 

485 In septembrie - decembrie 1886, Liebknecht a făcut o călătorie 
de propagandă în S.U.A„ cu scopul de a colecta bani pentru fon
dul electoral al social-democraţiei germane. La invitaţia Comitetului 
Executiv al Partidului muncitoresc socialist din America ele Norei 
(vezi adnotarea 439), împreună cu el au mers Eleanor Marx-Aveling 
5i Edward Aveling. Ei au ţinut într-o serie de oraşe conferinţe pe 
probleme de teorie şi istorie a socialismului, pe probleme ale miş
cării muncitoreşti din Europa. - 452, 460, 469, 411, 416, 418, 485, 
486, 491,  491, 534, 538. 

486 La 4 august 1886, tribunalul provincial din Freiberg (Saxonia) a 
condamnat un grup de militanţi de frunte ai social-democraţiei 
germane - Auer, Bebe!, Dietz, Mul ler, Ulrich, Viereck, Vollmar, 
Frohme şi Heinzel - la închisoare pe diferite termene, -;ub învi
nuirea de apartenenţă la o „organizaţie secretă" (vezi şi adnota
rea 353). Bebe! a stat în detenţie de la mijlocul lui noiembriP 1886 
pină la 14 august 1887. - 452, 459, 412, 490, 492, 502, 565, 624. 

487 La 3 august 1886, Kautsky i-a comunicat lui Engels că V. Adler 
intenţionează să editeze la Viena un săptămînal socialist, pe care 
vrea să-I pună la dispoziţia partidului. - 453. 

488 Este vorba, probabil, de traducerea în limba italiană a lucrării lui: 
Marx „Muncă salariată şi capital", precum şi de lucrarea lui 
SchlUter consacrată istoriei mişcării chartiste (vezi adnotarea 446). 

Mai sus, Engels răspunde la rugămintea lui Kautsky de a 
citi manuscri-;ul lucrării sale „Karl Marx's Oekonomische Lehren" 
(vezi şi adnotarea 95). In prima jumătate a lunii septembrie, Engels 
a citit manuscrisul şi a făcut o serie de observaţii ,  de care auto
rul a ţinut seama la editarea cărţii. - 453. 

489 Traducerea în limba engleză a lucrării „Dezvoltarea socialismului 
de la utopie la ştiinţă", făcută de Aveling, a apărut în 1892 ; tra
ducPrea în limba engleză a lucrării „Originea familiei, a proprietăţii 
private şi a statului", nu a văzut lumina tiparului în timpul vieţii 
lui Engels. - 455. 

490 Datele din această scrisoare a lui Engels au fost folosite în nota 
redacţională inserată în „Sozialdemokrat" nr. 34, din 18 august 
1886. - 451. 

• 491 „Knights of Labour" („Cavalerii muncii") - denumirea prescurtată 
pentru Noble Order of the Knights of Labour (Ordinul cavalerilor 
muncii), organizaţie a muncitorilor americani înfiinţată în 1869 la 
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Philaclelphia ; pmă m 1878 a avut caracter secret ; „Ordinul" reunea 
în spccrnl muncitori necalificaţi, între care mulţi negri ; el avea ca 
scop mfiinţarea ele cooperative şi organizarea ajutorului reciproc ; 
a participat l a  o serie de acţiuni ale clasei muncitoare. Conducerea 
„Orchnului" re<>pingea, în fond, participarea muncitorilor la lupta 
poht1că şi milita pentru colaborarea d i ntre clase ; în 1886, condu
cerea �Ordinului" s-a opus grevei generale, i nterzicmd membrilor 
sai !-.d participe la  ea. ln pofida ace<>tui fapt, membrii de rînd ai 
„Ord uiului" au participat la  grevă. U lterior „Ordinul" a început 
sa-�1 piardă influenţa în ma<>ele muncitoare şi la sfirşitul anilor '90 
s-a destrămat. - 461, 482, 515, 520, 522, 530, 586. 

492 In pl'noada de pregătire a alegerilor pentru Camera deputaţilor, 
organ izaţiile şi  grupurile sociali<>te care îl propuseseră pe Roche 
au constituit un comitet electoral. După alegeri, conducerea Fede
raţi ei socialiste din departamentul Seine a anunţat, la 9 mai 1886, 
ca membrii comitetului au decis  sa menţină laolaltă aceste orga
nizc, ţ i 1  şi grupuri, şi, în consecinţa a fost înfiinţată o comisie per
manenta, din care făcea parte şi Lafargue din partea organizaţiei 
din Pans a Partidului muncitoresc. - 461. 

493 EstP " orba de scrisoarea în care Dietz îi  propunea lui Kautsky ca 
m pPr10ada detenţiunii sale (vezi adnotarea 486) munca de redac
tare a revbtei „Neue Zeit", pe care Dietz o făcea la Stuttgart (de 
la Londra, Kautsky efectua numai conducerea generală a revistei) 
să Iic încredinţată lui Bios ; Kautsky a anexat această scrisoare 
la scrisoarea adresată lui Engels, la 19 august 1886, în care îi  cerea 
parerea în această problemă şi ,  totodată, permisiunea de a-l men
ţiona printre colaboratorii permanenţi ai  revistei în prospectul pe 
anul 1887. - 463. 

494 Enf,,Pls se referă la  următoarele : la  2!1 iulie 1 886, la Amsterdam, 
pol iţia a încercat să împra)tie o serbare populară tradiţională pe 
motiv ca s-ar fi jucat un joc interzis - aşa numita „bătaie a ţi
parului". Mulţimea a ripostat, ciocnirile au continuat şi în ziua 
urmatoare, soldinclu-se cu morţi ')i răniţi. Organele guvernamen
tale �i  presa burgheză au profitat de aceste acţmni spontane 
pcnt1 u o campanie provocatoare împotriva partidului socialist ; au 
mcx put per<>ecuţii lP în ma<>ă, mulţi socialişti au fost arestaţi şi de
fonţ1 j u<>tiţiei.  - 464. 

495 . .12<.te vorba de un pachet de la editura lui Swan Sonnenschei l 
& Co., destinat lui Engels şi pe care Kaut<>ky l-a tri mis ace<>tuia la 
E< '->tbourne. - 464. 

496 EnJels se referă, probabil, la rapoartele Consi l iului General, pe 
can• SchlUter !-.e pregătea sf1 le editeze în volum (vezi adnotarea 
445). - 466. 

-:197 En�d5 5e referă la greva de la Vierzon, din august 1886, determi
nata ele concedierea unui mare numar de muncitori ca urmare a 
crize i clin industria constructoare de maşini, administraţia refuzînd 
sa accepte propunerea muncitorilor de a introduce temporar săp
tămma de lucru redusă spre a se evita concedierea. Greva a durat 
c1teva luni. - 469, 476. 
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498 ln ziarul „New Yorkcr Volkszeitung" nr. 2000, din 21 august 1886, 
a fost inserată o notă sub titlul „Ein Bedurfniss und einc Schmach". 
Nota exprima nedumerirea în legătură cu faptul că nu exi�ta o tra
ducere engleză integrală a volumului I al „Capitalului" şi se afirma 
ca cca pu��icată în „ To-Day" (vezi adnotarea 422), nu-l poate satis
face pe c1t1tor, întrucît este publicată în fragmente mici.  Autorul 
notei califica o asemenea situaţie drept ruşinoasă şi propunea ca 
editarea în limba engleză a „Capitalului" să fie finanţată de vreun 
social-democrat înstărit. - 471. 

499 In scrisoarea respectivă, editura hamburgheză Nestler şi Melle îl 
acuza pe Engels că, deşi a respins propunerea de a redacta seria 
„Biblioteca de economic politică" (vezi volumul de faţă, p. 439 şi 
ad notarea 472), el �i-ar fi însuşit această iniţiativă !ii, împreună cu 
Kautsky, ar fi transmis-o editurii Dietz. Acuzaţia a fost prilejuită 
de anunţul apărut în „Neue Zeit" nr. 9, din 1886, despre apropiata 
apariţie în această editura a serici „Clasicii economiei politice ş� 
socialismului".  - 471. 

500 Este vorba de tratativele dintre Bismarck şi ambasadorul rus Şu
valov, precum �i ministrul ele externe al I mperiului ru'>, Gll'r�. din 
vara anului 1886. In cursul acestor tratative, căutînd să premtîm
pine apropierea franco-rusă, care se C'ontura, şi să împiedice majo
rarea taxelor de i mport la fier �i cărbune, preconizată ele guvernul 
ţarist, Bismarck a promis Rusiei ţariste sprijin diplomatic pentru 
politica ei în Balcani (vezi şi K. Marx şi  F. Engels. Opere, voi. 21, 
Editura politică, Bucure"?ti, 1965, p. 308-315). - 475, 479, 483. 

501 Engels se ref Pră la procesul lui Guesdc, Lafargue, Susini -;.1  Louise 
Michel, învinuiţi de instigare la jaf şi asasinat în legătură cu cu
vîntările pe care' ace�tia le-au rostit la mitingul de la Château 
d'Eau dm zma de 3 mme 1886. Proces.ul a avut loc la 12 au
gust 1886. Guesde, Lafargue, şi Susini au refuzat să compare în 
faţa tribunalului ; a compârut numai L. Michel. Toţi patru au fost 
C'ondamnaţi la închisoare pe termen între 4 şi 6 luni şi la amendă 
de 100 de franci. Intrucit Guesde, Lafargue şi Susi ni au făcut 
recurs, cazul a fo!>t rejudecat la 24 septembrie 1886 ; toţi inculpaţii 
au fost achitdţi. - 478, 485. 

502 Engels se referă, probabil, la articolul lui Dietzgen, publicat ln 
patru numere succesive ale publicaţiei anarhiste „Arbeiter-Zeitung", 
care aparea la Chicago, la începutul lunii iunie 1886. - 48 1. 

5 03 In scrisoarea din 11 august 1886, Sorge îi  comunica lui Engels că 
pastorul american Brooks dm oraşul Brockton (statul Massachus
setts) dorea ca Edward Aveling şi Eleanor Marx-Aveling să-i vi
ziteze în timpul cînd vor fi în S.U.A. ; Brooks promitea să le ofere 
posibilitatea de a lua cuvîntul în faţa unui numeros auditoriu 
muncitoresc. - 482. 

50-1 Este vorba de următorul pasaj clin lucrarea lui K. Marx „Optspre
zece brumar al lui Ludovic Bonaparte" : „Burghezia franceză a re
zolvat de mult dilema lui Napoleon : „In 50 de ani Europa va fi ori 
republicană ori cazacă». Ea a rezolvat-o sub forma de -.republica 



cazacă„" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 8, Editura pohtică, 
Bucure,..ti, 1960, p. 205). - 487. 

505 In scrisoarea adresată lui Engels la 30 septembrie 1886, Lafargue 
interpreta achitarea sa la proces (vezi adnotarea 501) drept o 
dovadd. a faptului ca, într-un anume sens, burghezii „s-au maturi
zat pentru a înţelege teoriile noa<>tre". - 487 . 

.:i�6 In 1856-1857, pe cînd se afla in emigraţie la Paris, Becker s-a 
ocupat de chimia aplicata. In timpul unei experienţe s-a produ<> o 
explozie, care i-a afectat ochi i .  - 489 . 

. �IJ7 Este vorba de criza politică din Bulgaria, izbucnită în toamna 
anului 1886, dupa în laturarea lui Aleksander Battenberg de cat1·e 
un grup de militanţi aflaţi în solda guvernului Rusiei ţariste. Gu
vernul rusofil format imediat după ?ceastă revoluţie de palat a re-
71stdt doar cîteva zile fiind înlocuit cu un consiliu de regenţă de 
orientare proausiriacă. Incercarea de a-l readuce pe Aleksander Bat
tenberg a eşuat, din cauza presiunilor făţişe făcute de Rusia. La 
Solia a fost tri mis generalul N. V. Kaulbars, cu misiunea de a res
ta bil i  influenţa Rusiei şi de a pregăti terenul pentru alegerea unui 
pretendent rus la tronul bulgar, dar misiunea lui a eşuat. Una d in 
cauzele eşecului a fost poziţia puterilor vest-europene, în frunte 
cu Anglia. In luna noiembrie a aceluiaşi an, Kaulbars a fost re
chemat, iar guvernul ţarist a rupt relaţiile diplomatice cu Bulgaria. 

Engels a făcut o apreciere a acestor evenimente în articolul 
„Situaţia politică clin Europa" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21,  
Edi tura politică, Bucureşti, 1965, p. 308-315 ; vezi şi  volumul de 
iaţă, p. 502-5 10). - 493, 507, 588. 

!>08 Potrivit relatărilor unor ziare, partizanii liderului partidului l iberal 
din Bulgaria, D. Ţankov, au răspînclit zvonul că guvernul ţarist ar 
I1 mcheiat cu Turcia un acord prin care se garanta inviolabilitated 
posesiunilor sultanului !)i se reducea datoria de război a Turciei, 
prl lr nnd în schimb dreptul de a-ş1 construi fortifica ţ i i  în zona Dar
danele. - 495. 

�09 Tratatul de la Unlciar-Skelessi (1833) dintre Rusia !)i Turcia ; cele 
două ţtll i se angajau să-şi acorde ajutor în caz de război. Intre 
altt i<', Turcia se a ngaja ca, la cererea Rusiei, <>a mchidă accesul m 
Marea Neagra al vaselor străine. - 495. 

!510 E�t0 vorba despre bombardarea Alexandriei dt:> către flota militard. 
britanică la 11 iulie 18 82, moment decisiv al intervenţiei Angliei în 
Egipt ; bizuindu-se pe elementele reacţionare din ţară, Anglia a 
reprimat mi-:;carea de eliberare naţională a poporului egiptean. 
După cucerirea Alexandriei, englezii au ocupat zona Canalului Suez, 
i a r  apoi oraşul Cairo. Deşi, nominal continua să facă parte din 
Imperiul otoman, Fgiptul devenea practic colonie engleză. 

ln deceniul al 8-lea al <>ecolului trecut englezii au pătruns în 
Sudan, dar au întîmpinat o rezistenţă înver5unată. Rascoala de 
eliberare naţională clin 1881, a reuşit iniţial să elibere7e de colo
niali!iti aproape tot teritoriul ţari i 5i  să formeze un stat centrali7at ; 
cu toate acestea în 1899 englezit  au reu5it să înfrîngă rezi<>tenţa 
sudanezilor. - 495. 
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511 La 3 octombrie 1886, la Viena s-a anunţat că poliţia a descoperit 
un „complot anarhht" care urmărea provocarea de incendii şi 
e)i.ploz1i într-o serie dP zone ale ora5ului, cu scopul de a '>tîrni pa
nica m rindul populaţiei ; s-a anunţat, de a5emenea, descoperirea 
unor depozite secrete de explozive, bombC', arme albe etc. Au fost 
arestate 17 persoane. - 497. 

512 Intre 1 1  �i 17 octombrie 1886, la Lyon s-a ţinut primul congres 
naţional al uniunilor profesionale din Franţa, la care au participat 
reprezentanţii a peste 700 de organizaţii muncitoreşti. Cu toate că 
cea mai marc parte a acestora dm urmă o constituiau organizaţille 
de orientare trade-unionista sau posibilistă (vezi adnotarea 12), con
gresul s-a desfă5urat sub influenţa Partidului muncitoresc marxist 
(vezi adnotarea 115). Congresul a recunoscut că adevărata eliberare 
a proletariatului nu poate fi obţinută pe calea cooperării ,  a parti
c1parii muncitorilor la profit şi  altor asemenea măsuri, propuse de 
burghezie, ci numai pe calea l ichidării proprietăţii private şi înlo
cuirii ei cu proprietatea colectivă, socială, pe calea socializârii mij
loacelor de> producţie. Congresul a adoptat, de asemenea, o hotărîre 
despre nC'cesitatea luptei pentru ziua de muncă de opt ore 5i despre 
crearea „Federaţiei naţionale a sindicatelor". 

In scrisoarea lui Engels din 22 octombrie 1886, Lafanrue, co
mentînd rezultatele congresului, releva că congresul de la Lyon 
"a constitui un mijloc decisiv pentru a-i atrage pe muncitorii fran
cezi la comunism". - 498. 

513 Evenimentele de la Vierzon (vezi adnotarea 497) şi interpelarea fă
cută de muncitorii deputaţi în Cameră în legătură cu împraştierea 
de către jandarmi a demonstraţiei greviştilor şi arestările operate 
cu acest prilc>j, au determinat demisia, la 18 octombrie 1886, a mi
nistrului de interne J. Sarrien. Intrucît această demisie a coincis 
cu cea a mini-;trului de finanţe S. Carnat, s-a creat pericolul unei 
crize de guvern. Dar pre5edintel e J. Grevy şi primul ministru 
C. Freycinct au reu�it să-i convingă pe ambii miniştri să-o;;i retragă 
demisiile. - 498. 

514 Este vorba de declaraţia fracţiunii social-democrate din Reichstag 
ca ziarul „Sozialdcmokrat" încetează de a mai fi organul oficial 
al partidului ; de ld 5 noiembrie 1886 ziarul a început să apară cu 
subtitlul : „Organul de presă al social-democraţilor de limbă ger-
1nană". 

Această hotarîrc a fost luată in legătură cu confirmarea de 
către instanţele superioare a sentinţei pronunţate de tribunalul pro
vincial FreibPrg, la -! august 1886, î mpotriva unui grup de condu
catori ai social-democraţiei germane (vezi adnotarea 486), învinuiţi 
de apartenenţă la o „organizaţie secretă" ; unul dintre capetele de 
acuzare îl constituia legătura cu ziarul „Soziaklemokrat", care avea 
ca subtitlu : „Organ central al social-democraţiei germane'". - 499. 

515 Engds se rekră la  „Neue Zeit" nr. 11 pe 1886, în care a fost pu
blicat articolul lui A. Bebe! „Deutschland, Russland und die orien
talische Frage". 

In scrisoarea din 12 octombrie 1886, Bebe! îşi exprima părerea 
că una din cauzele pentru care Bismarck se străduia să se apropie 
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de Rusia ţarista e>ra teama faţă de seismele sociale care ar putea 
fi provocate de un război european. - 500. 

516 In discursul rostit în Camera deputaţilor a Prusiei, naţional-libera
lul Berger a declarat, la 20 mai 1886, că el şi prietenii săi nu 5peră 
în formarea în Germania a unui guvern liberal şi de aceea sînt 
gata să se mulţumească cu un guvern moderat-con5ervator. Amin
tindu-i despre aceasta lui Engels, Bebel îi scria la 12 octombrie că 
daca liberalii ar veni la putere, orice „opoziţie" a lor faţă de re
gimul existent ar lua sfîrşit. - 501 .  

5 1 7  Această scrisoare a fost publicată c u  unele pre!:.curtări ş i  modi ficări 
operate de redacţie sub formă de articol cu titlul „Situaţia politică 
din Europa", în ziarul „Le Socialiste" nr. 63, din 6 noiembrie 1886 
(vezi K. Marx şi F'. Engels, Opere, voi. 21, Editura politică, Bucu
reşti, 1965, p. 308-315). - 502. 

518 Tratatul de pace preliminar de la San-Stefano în apropiere de Con
stantinopol dintre Rusia şi Turcia a fost încheiat la 3 martie (19 
februc:.rie) 1878, după terminarea războiului ruso-româno-turc din 
187i-1878. Acest tratat a însemnat întărirea influenţei Rusiei în 
Balcani si a provocat un protest energic din partea Angliei şi 
Austro-Ungariei, care aveau sprijinul tacit al Germaniei. Sub pre
siunea ameninţărilor diplomatice şi militare, guvernul rus a fost 
nevoit să accepte reexaminarea clauzelor tratatului de către un 
congres internaţional care a avut loc la Berlin între 13 iunie <::i 
13 iulie 1878 ; la congres au luat parte reprezentanţii Rusiei, Ger
maniei, Austro-Ungariei, Franţei, Marii Britanii, Italiei şi Turciei ; 
lucrările acestui congres s-au soldat cu încheierea tratatului oe 
la Berlin, prin care clauzele tratatului de la San-Stefano au fost 
modificate în detri mentul Rusiei şi al popoarelor din Peninsula 
Balcanică. Teritoriul Bulgariei autonome, prevăzut de tratatul de 
la San-Stefano, a fost redus la mai puţin de jumătate ; din ţi nu
turile bulgare de la sud de Balcani a fost creată o provincie auto
nomă - „Rumelia răsăriteană" -, care rămînea sub stapînirea 
-;ultanului ; teritoriul Muntenegrului a fost considerabil mic')orat. 
Pacea de la Berlin a confirmat unele prevederi ale tratatului de 
la San-Stcfano, şi anume : Rusia lua din nou în stăpînire partea 
de sud a Basarabiei (jud. Cahul, Ismail şi Bolgrad) 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 consfinţeau în acelaşi timp ocuparea Bosniei 
şi Herţegovinei de către Austria. In ajunul congresului, Anglia a 
ocupat Ciprul. Hotărîrile Congresului de la Berlin au contribuit la 
crearea în Balcani a unui nod de contradicţii internaţionale, a 
unui foc.ar de noi războaie. - 503. 

519 In urma înăbuşirii răscoalei de eliberare naţională din 1794 a avut 
loc cea de-a treia împărţire a Poloniei între Rusia, Austria şi Pru
sia, in 1795. Prin hotărîrea Congresului de la Viena (1814-1815), 
în componenţa Imperiului rus a fost inclus Regatul Poloniei, care 
cuprindea cea mai mare parte a teritoriilor c<> revenisera Prusiei 
şi Austriei la cea de-a treia împărţire a Poloniei. - 503. 
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.520 In deceniul al 8-lea al secolului al XIX-lea, profitînd de dificul
taţile financiare ale guvernului egiptean, Anglia şi  Franţa au insti
tuit un control financiar asupra Egiptului ; poporul egiptean a 
luptat împotriva expansiunii capitalului străin şi pentru menţine
rPa independenţei sale naţionale. In 1882, Anglia a provocat un 
conflict cu Egiptul, în urma căruia l-a cucerit, transformîndu-1, 
practic, într-o colonie a sa (vezi şi adnotarea 510).- 504 . 

..521 Războiul bulgaro-sîrb a început la 2 noiembrie 1885 (vezi adno
tarea 352) ; chiar din prima luna a războiului, trupele bulgare au 
înaintat vertiginos şi  au pătruns pe teritoriul Serbiei. Sub prP
siunea Austro-Ungariei, Bulgaria a oprit înaintarea trupelor sale, 
wr la 3 martie 1886 la Bucureşti a fost încheiată pacea prin care 
se recunoşteau graniţele Bulgarle1 unificate. - 505. 

:522 Intîmpinîndu-1 la 13 (25) mai 1886 pe ţarul Alexandru al III-lea, 
care se întorcea din Crimeea, la Moscova, N. A. Alckseev, primarul 
oraşului Moscova, a declarat în alocuţiunea sa : „Sîntem tot mai 
pătrunşi de credinţa că Crucea lui Hristos va străluci pe Sfînta 
Sofia" (Alekseev se referea la biserica Sfînta Sofia, din Constan
tinopol). - 506. 

523 Ace'-te articole au apărut în „Revista socială" nr. 2 din decembrie 
1886. Articolul lui Engels a fost publicat sub titlul „Starea politica 
<;ocială", [a Europei], „ iar articolul lui Lafargue sub titlul „Materia
l ismul economic al lui Karl Marx". „Revista socială" a apărut lunar 
la l aşi în perioada 1884-1887. 

In cartea „Das Recht auf den vollen Arbeitsertrag in ge
schichtlicher Darstellung", apărută în 1886, juristul austriac. A Men
ger îl ataca pe Marx şi încerca să demonstreze că acesta ar fi 
împrumutat concluziile teoriei sale de la socialiştii utopişti englezi 
din şcoala ricardiană (Thompson ş1 alţii). La 30 octombrie 1886, 
L. Lafargue i-a scris lui Engels despre apariţia acestei cărţi. Con
siderînd că o intervenţie personală a sa împotriva lui Menger ar 
putea fi folosită de acesta din urmă pentru autoreclamă, Engels a 
considerat că este cazul să-i dea riposta lui Menger sub forma 
unui articol redacţional în „Neue Zeit" sau sub forma unei recenzii, 
publicate cu semnătura lui K. Kautsky, redactorul acestei publi
caţii. Engels intenţiona iniţial să scrie el însuşi partea principală 
a articolului, dar boala l-a silit să-şi întrerupă lucrul, aşa că a 
fost terminat de Kautsky pe baza indicaţiilor lui Engels. Articolul 
a apărut în „Neue Zeit" nr. 2 din 1887 fără semnătură, sub titlul 
,.Socialismul juridic" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21, 
Editura politică, Bucureşti 1965, p. 475-494). - 511,  516, 555. 

52-1 Este vorba de secţiunile I-a, a V-a şi a VI-a ale volumului al III-lea 
<il „Capitalului" (K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 25, partea I, Edi
tura politică, Bucureşti, 1969, p. 31-140, 342-468 ; partea a II-a, 
1973, p.  7-156, 157-361). - 512. 

5:.'5 Scrisoarea de faţă reprezintă răspunsul lui Engels unui oarecare 
E. T., care întrebase la redacţia revistei „Commonweal" dacă exista 
o versiune engleză a lucrării lui Engels „Dezvoltarea socialismului 
de la utopie la ştiinţă" şi  dacă de o asemenea traducere se poate 
apuca oricine doreşte. - 513. 
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526 Engels se referă, probabil, la prefaţa lui Marx la ediţiile întiia, 
a doua şi a treia ale volumului I al „Capitalului", incluse în edi
ţia engleză, precum şi la prefaţa sa la această ediţie. - 514. 

527 Este vorba, probabil, de scrisonle Im Eleanor Marx-Aveling şi Ed
ward Aveling, care se aflau la acea dată în S.U.A. împreună cu 
Liebknecht (vezi adnotarea 485). - 514. 

528 Engels se referă la alegerea primarului oraşului New York, care a 
avut lor. la 2 noiembrie 1886 ; Partidul muncitoresc unit îl propu
sese drept candidat pe Henry George, care a obţinut 68.110 voturi, 
adică 3 10/o din total. 

Partidul muncitoresc unit a fost creat în cursul pregătirilor 
pentru alegerile municipale de la New York din toamna anului 
1886 în vederea unor acţiuni politice comune ale clasei munci
toare. Iniţiatorul creării acestui partid a fost Uniunea muncito
rească centrală din New York - uniune a sindicatelor din acest 
ora'I, lnfimţata în 1882. După exemplul New York-ului, au fost 

create partide similare într-o serie de alte oraşe. - 514, 521, 534, 

632. 

529 In a doua jumătate a lui octombrie 1886, conducerea Federaţiei 
social-democrate a declarat că intenţionează să organizeze acţiuni 
la 9 noiembrie, în tradiţionala „zi a lordului-primar", cind la 
Londra se desfăşurau de obicei procesiuni solemne, o demonstraţie 
şi un miting al şomerilor. Autorităţile au interzis orice demon
straţii în zona procesiunilor şi au concentrat acolo importante 
forţe poliţieneşti. Tentativa de a ţine totuşi mitingul a ewat. 
Atunci, conducerea federaţiei a decis să convoace mitingul pen
tru 21 noiembrie, în Trafalgare-square. Mitingul, la care au luat 
parte citeva mii de persoane, s-a desfăşurat fără incidente ş1 a 
contribuit la o anumită creştere a prestigiului federaţiei în rîndul 
oamenilor muncii din Londra. - 516, 524. 

530 Cluburi radicale - erau denumite în Anglia, în a doua jumatate 
a secolului al XIX-lea, organizaţiile alcătuite cu precădere din 
muncitori şi, de regulă, conduse de reprezentanţi ai burgheziei libe
rale. Cl uburile se bucurau de o oarecare influenţă în rîndul pro
letariatului englez. La sfîrşitul anilor 80 ai secolului al XIX-lea. 
în contextul avîntului mi'icării muncitoreşti, numărul acestor clu
buri a crescut, iar membrii lor au aderat la ideile socialismului. 
- 516, 519, 543, 572. 

1131 Engels se referă la campania presei burgheze împotriva lui Marx. 
inspirată de broşura calomnioasă a agentului bonapartist Vogt. 
„Procesul intentat de mine împotriva lui .-Allgemeine Zeitung„'·, 
apărută în decembrie 1859 şi îndreptată împotriva lui Marx şi a 
revoluţ10narilor proletari conduşi de el. Marx a demascat această 
calomnie în lucrarea sa „Domnul Vogt" (K. Marx şi F. Engels, 
Opere, vol. 14, Editura politică, Bucureşti, 1963, p. 42 1-738). - 517 . 

.... 
532 In serisoarea din 4 noiembrie 1886, SchlUter îi comunica lui Engels 

încheierea cn succes a tratativelor cu J. Ph. Becker privmd publi
carea memoriilor acestuia (vezi volumul de faţă, p. 488-490). Memo-
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riile lui Becker nu au fost îns;l editate, deoarece el a murit în de
cembrie 1836. - 518. 

533 Engels comentează propunerea lui Schlilter de a prelucra, în ve-
derea publicării într-o ediţie Sl'parată, trei capitole din secţiunea 
a I I-a a lucrarii „Anti-Dilhring", intitulată „Teoria violenţei", capi
tole în care este expusă concepţia materialistă asupra raportului 
aintre economie şi  politică. Ulterior, Bngels şi-a schimbat planul, 
hotărmd să completeze cele trei capitole cu un al patrulea, în 
care principalele teze enunţate în aceste capitole să fie concre
tizate cu exemple din istoria Ge1 maniei din perioada 1848-1888, 
exemple care să constituie baza pentru analiza critica a politiai1 
bif>marckiene. Lucrarea urma să fie intitulată „Rolul violenţei în 
istorie'". La ultimul capitol Engels a lucrat mai tîrziu - la siîrşi
tul anului 1887 şi în primele luni ale lui 1888, dar nu l-a ter
minat. Această lucrare neterminată a lui Engels, precum şi unele 
planuri şi fragmente au fost publicate după moartea lui (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21, Editura politică, Bucureşti, 
1965, p. 403-460). - 5 1 9, 6,54. 

534 Acest articol este al cincilea din seria de articole „Literatura din 
emigraţie", publicate în „ Volksstatt" în 1874-1875 (K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 18, Editura politică, Bucureşti, 1964, p. 517-
566) ; el a fost publice:t, de <.•f.emen1·ri. la Leipzii;; in J !Ffi. ln brn
�ură separată cu o srnrtă prefaţ,'i. a lui Engels. Articolele ITI -şi 
IV din această serie nu aYeau titluri. 

Articolul „Cu privire la problema socială în H.usia", nu a fost 
editat separat în 1886, aşa cum proiectase Schlilter ; articolele I, 
II şi V din „Literatura de emigraţie" au fost inclu"e în C'Ulegerea 
de articole ale lui Engels „Articole din •Nollksstaat ... pe teme in
ternaţionale (1871-1875)", €ditată în 1894 la Berlin. Pentru această 
culegere, Engels a scris o postfaţă consaC'rată în special prohlP
melor tratate în articolul „Cu privire la problema socială în Rusia" 
(vezi K. Marx şi  F. Engels. Opere, vol. 22, Editcra politică, Bucu
re!,>li, l!JG5, p. 416-429). - 519. 

535 La sfîr�itul lui noiembrie 1886, curtea cu juri din Leipzig l-a con
damnat pe muncitorul social-democrat K. Schumann la 4 ani în
chi soare ; iar multe alte persoane au fost condamnate, de ase
menea, la închisoare pe diferite termene, fiind acuzate de „rebe
liune". Pretextul pentru acest proces l-a constituit faptul că mun
citorii din Leipzig au organizat un marş spre a-l însoţi pe Schu
mann, care la 21 septembrie 1886, trebuia să părăsească oraşul, 
fiind expulzat în baza legii împotriva socialiştilor (vezi adnota
rea 22). - 524. 

5J6 In scrisoarf•a din 4 decembrie 1886, Schlilter i-a expus lui Engels 
planul său de a reedita lucrarea „Bakuniştii la lucru" împreună cu 
articolul „Cu privire la problema socială în Rusia" în scria „Bi
blioteca social-democrată". Schli.iter propunea, totodată, ca volu
mul să fie însoţit de o prefaţă din partea editurii. - 525. 

537 In scrisoarea din 10 decembrie 1886, Florence Kelley-Wischne
wetzky il ruga pe Engels să scrie o prefaţă pentru ediţia ameri
cană a lucrării „Situaţia clasei muncitoare din Anglia (1844)", pe 
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care Cd o tradusese. Rugămintea ei se întemeia pe faptul că post
faţa scrisă de Engels în februarie 1886 se învecluse 5i m plus 
voia ca în prefaţa Engels să analizeze critic concepţiile lui 
H. George. - 529. 

538 Engels se referă la următorul paragraf din „Manifestul Partidului 
Comunist" : „Comuniştii luptă pentru înfăptuirea scopunlor şi mte
reselor imediate ale clasei muncitoare, dar ei reprezinta totodata 
viitorul mişcării în mi5carea prezentă" (K. Marx �i F. Engels, Opere, 
voi. 4, Editura politică, Bucure5ti, 1958, p. 499). - 531. 

b39 La încheierea călătoriei prin S.U.A. a lui Eleanor Marx-Avelmg 
5i Edward Aveling (vezi adnotarea 485), Comitetul Executiv al 
Partidului muncitoresc socialist din America de Nord (vezi adno
tarea 439), care finanţase călătoria, l-a acuzat pe Aveling de a fi 
irosit fondurile ce i-au fost încredinţate. Aceste acuzaţii au fost 
preluate de presa burgheză şi folosite în scopul unei propagande 
antisocialiste. Intre Aveling şi Comitetul Executiv a început un 
conflict, care a durat cîteva luni �i la soluţionarea căruia a par
ticipat 'li Engels. - 533. 

:>40 In iunie 1886, F. D. Nieuwenhuis a fost condamnat de un tribunal 
din Saga la închisoare pe un an şi la o amendă de 50 de gul
deni pentru lezmajestate şi delict de presă. La începutul lui ia
nuarie 1887, sentinţa a fost confirmată de Tribunalul suprem al 
Olandei. Acuzaţia se baza pe două articole ale lui Nieuwenhuis 
din ziarul „Recht voor Allen". - 534. 

541 In noiembrie 1386, în S.U.A. au avut loc alegeri pentru adunările 
legislative ale statelor. Organizaţiile muncitoreşti existente la acea 
dată într-o sf:rie de mari oraşe au prezentat candidaţi, ca� în 
unele state (Colorado, Texas, lllinois şi altele) au fost aleşi. - 5.14. 

542 Este vorba de scrisoarea în care Martignetti îi comun ica lui En
gels că este urmărit pentru convingerile sale socialiste şi că este 
în pericol să fie concediat din funcţia sa de funcţionar la arhiva 
notariatului de stat ; el îl ruga pe Engels să-l ajute să-şi găsească 
un serviciu într-o altă ţară. - 535, 536, 593. 

543 Este vorba de apropierea ce se contura între Rusia şi Germania 
la incPputul anului 1887. Germania era interesată de această apro
piere din cauza antigermanismului din Franţa ; Rusia - din cauza 
deteriorării relaţiilor ei cu Austro-Ungaria ca urmare a „crizei 
bulgare" (vezi adnotările 352 �i 507). ln discursul rostit Î"l Reichs
tag la 11 ianuarie 1887 Bismarck a insistat asupra necesităţii 
apropierii de Rusia şi îndepărtării de Franţa. O serie de alte ac
ţiuni ale Germaniei (mobilizarea rezerviştilor, campanie provoca
toare îP presă), au fost de natură să conducă la concluzia unei 
iminente ciocniri militare cu Franţa („pericolul de război" din ia
nuarie 1887). Dar acţiunile G ermaniei nu au fost sprijinite de 
Rusia. In aceste condiţii, Bismarck a renunţat să-şi pună în apli
care planurile, iar pericolul imediat de război a dispărut. - 540. 
555. 

544 In ianuarie 1887, ziarul „Daily News" a inserat o ştire potrivit 
căreia Germania intenţionează să ceară Parisului explicaţii ln 
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legătură cu concentrarea de trupe franceze la frontiera franco
germana. Oficiosul guvernului german, „Norddeutsche Allgemeine 
Zeitung� a dezminţit această ştire. - 540. 

545 După inapoierea din S.U.A. (vezi adnotarea 539), Eleanor Marx
Aveling şi Edward Aveling au ţinut, in faţa muncitorilor londo
nezi, prelegeri şi referate despre mişcarea muncitorească ameri
cană. - 541, 543. 

546 In scrisoarea din 1 februarie 1387, L. Lafargue îl informa pe En
gels despre conflictul dintre editoarea ziarului „Cri du Peuple", 
Caroline Severine, pe de o parte, ş i  redactorii lui, Guesde, Devii�. 
Goulle iii alţii  - pe de alta. Ace-;;tia din urmă au protestat cate
goric împotriva demersurilor publice ale lui Severine în apărarea 
anarhistului Duval, condamnat pentru furt prin efracţie, precum 
şi impotriva inserării în ziar, ca articol de fond, a unui articol 
antigerman al unui oarecare B1envenu. Ei cereau, de asemenea, 
indepărtarea din redacţie a ziaristului J. Labruyere, cunoscut pen
tru vederile sale boulangiste. ln urma conflictului, aproape toţi 
colaboratorii de bază ai redacţiei au părăsit „Cri du Peuple" şi  
au scos un nou ziar, „Voie du Peuple", al cărui prim număr a 
apărut la 2 februarie 1887. Din cauza dificultăţilor financiare acest 
ziar a avut o viaţă foarte scurtă, ultimul număr apărînd la 17 mar
tie. - 542, 553, 574. 

-547 Engels se referă, probabil, la ziarul „Le Citoyen",  care a apărut 
între 1 octombrie 1881 şi 8 martie 1884 şi printre ai cărui fonda
tori se numără Guesde ; ulterior, el a fuzionat cu ziarul „La Ba
taille�, editat sub conducerea lui Lissagaray, iar Partidul munci
toresc francez (vezi adnotarea 1 15) şi-a pierdut influenţa asupra 
lui. - 542. 

548 Este vorba de acuzaţiile nefondate aduse de Comitetul Executiv al 
Partidului muncitoresc socialist d in America de Nord lui Aveling 
(vezi adnotarea 539). Scrisoarea de faţă inaugurează ampla cores
pondenţă pe care a purtat-o Engels cu militanţii mişcării munci
toreşti americane şi germane cu scopul de a-l ajuta pe Aveling 
să dovedească absurditatea ş i  caracterul calomnios al acestor acu
zaţii. - 545, 551, 578, 580. 

549 Este vorba de articolul „Aveling und die Sozialisten", inserat în 
„New \"'orker Volkszeitung" nr. 10, din 12 ianuarie 1887. - 548, 551. 

�50 Este vorba de circulara impotriva lui Aveling (vezi adnotarea 539) 
trimisă de CoIŢtitetul Executiv al Partidului muncitoresc socialist 
organizaţiilor locale ale acestui partid la 7 ianuarie 1887 ; cţrcu
lara era semnată de W. L. Rosenberg, G. Walter şi alţii. - 554, 
567. 

551 La 14 ianuarie 1887, Reichstagul german a adoptat, cu o majori
tate de 186 de voturi pentru şi 154 contra, după dezbateri de patru 
zile, proiectul de lege privind stabilirea efectivului armatei la 
441.000 oameni pe un termen de 3 ani {guvernul cerea 468.0-00 pe 
7 ani). După aceasta, Reichstagul a fost dizolvat şi au fost convo-
cate noi alegeri (ve1i adnotarea 5�4) . :- 55�.

. 
· 
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552 Este vorba de festivitatea internaţională de la Paris (19 februarie 
1887), dm imţiativa unor orgamzaţ1i ale socialhblor 5trdim a f1aţ1 
în Franţa. Au participat socialişti emigranţi germani, scandmav1, 
polonezi şi ruşi. Festivitatea avea drept scop să exprime protestul 
împotriva cursei înarmărilor şi a pregătirii unui război în Europa. 
La rugămintea unuia dintre organizatori, emigrantul socialist rus 
O. Zetkin, Engels a adresat o scrisoare Comitetului de orgamzare 
a festivităţii (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21, Editura poht1ca, 
Bucure�ti, 1965, p.  341-342). - 556. 

553 Este vorba de secţiunea a şasea a volumului al III-lea al „Capi
talului" (K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 25, partea a II-a, Edi
tura politică, Bucureşti, 1973, p.  157-351). - 556. 

554 In alegerile pentru Reichstag, din februarie 1887, social-democraţi i  
a u  obţinut 774.000 de voturi, c u  225.000 mai mult decît în alegerile 
din 1884. Dar, în virtutea legii electorale nedemocratice, numărul 
deputaţilor social-democraţi a fost de numai 11.  

In ziarul „ V01e du Peuple" din 24 februarie 1887, sub titlul 
comun „La Revolution en Allemagne. Prise de Berlin" a fost in
serat un articol redacţional intitulat .,, Victoire", consacrat alegeri
lor de la 21 februarie pentru Reichstagul german. - 557, 560, 566, 
5i0. 

555 Este vorba de scrisoarea lui Aveling din 26 februarie 1887, tipărită 
şi difuzată secţiilor Partidului muncitoresc socialist din America 
de Nord şi altor organizaţi i ; în scrisoare se dădea un răspuns. 
detaliat la acuzaţiile calomnioase la adresa lui Aveling formulate 
în circulara din 7 ianuarie 1887 a Comitetului executiv al acestui 
partid (vezi adnotarea 550). - 559, 560, 562, 567. 

556 La 8 februarie 1887, „ Voie du Peuple", a început să publice roma
nul lui Maupassant „Bel Ami". - 559. 

557 Sorge îi propusese lui Engels să-i încredinţeze lui Florence KelleY
Wischnewetzky traducerea „Manifestului Partidului Comunist" în 
limba engleză, în vederea editării în. S.U.A. Ediţia a doua engleză 
a „Mani festului", a apărut la Londra în 1888, în traducerea lui 
S. Moore şi sub redacţia lui Engels. - 562. 

558 In scrisoarea din 20 februarie 1887, Sorge îi comunica lui Engels 
că în S.U.A. traducerea engleză a volumului I al „Capitalului" nu 
se vinde şi propunea ca un număr de exemplare ale volumului 
să fie trimise redacţiilor marilor ziare americane spre a-l re
cenza. - 563. 

559 In revista de critică literară „Athenaeum" nr. 3.097, din 5 martie 
1887, a fost publicată fără semnătură o recenzie la ediţia engleză 
a volumului I al „Capitalului". - 563, 565. 

560 Engels se referă la următoarea afirmaţie din lucrarea sa „Mişcarea 
muncitorească din America", referitoare la Partidul muncitoresc 
socialist din America de Nord : „Acesta este un partid numai cu 
numele, pentru că nicăieri ?n America nu a fost de fapt în stare 
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să se manifeste pînă acum ca partid politic" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 21, Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 338). 
- 563. 

!'J61 In „Justice" nr. 164, din 5 martie 1887, sub titlul „Letter from 
America. The great strike" a fost publicata scrisoarea secretarului 
Partidului muncitoresc socialist din America de Nord, Rosenberg, 
in care se vorbea despre greva docherilor din New Jersey şi se 
afirma că vina pentru insuccesul ei o poartă „Knights of Labour" 

(vezi adnotarea 491). Rosenberg sublinia că partidul trebuie s.1 se 
distanţeze de această organizaţie. - 564 . 

.562 Central Labour Unions (Uniuni munciA.oreşti centrale) - organisme 
ce rcunau uniunile sindicale ; în deceniul al 9-lea existau într-o 
serie de mari oraşe industriale ale S.U.A. ; prima a luat fiinţă 
la New York in 1882. Multe dintre aceste uniuni au aderat la 
American Federation of Labour (I· Pderaţia americană a muncii),  
creată în decembrie 1886. - 564. 

!'J63 In 1886-1887, Federaţia social-democrată a făcut o largă agitaţie 
in rîndul şomerilor din Londra. Una d in formele acestei agitaţii 
la începutul anului 1887 au constituit-o aşa numitele „procesiuni 
religioase" (Church parades) - o tentativă de a folosi amvonul 
pentru a se adresa şomerilor. La 27 februarie 1887 o astfel de 
procesiune a fost organizată la catedrala Sf. Paul. ln timpul pre
dicii,  participanţii la procesiune au scandat lozinci cu caracter so
ciahst. După serviciul religios Federaţia social-democrată a orga
n izat trei mitinguri, la care au luat cuvîntul J. Burns, J. Bateman, 
J. Fielding şi alţii. Dar această formă de agitaţie n-a dat rezul
tate şi ulterior n-a mai fost folosită. - 564 . 

.564 Este vorba de răspunsul lui Aveling la articolul din „New Yorker 
Volkszeitung" nr. 10, din 12 ianuarie 1887 (vezi adnotarea 549). 
Răspunsul a fost publicat in nr. 52 din 2 martie 1887, al acestui 
ziar, concomitent cu un nou articol redacţional sub titlul „Affaire 
Aveling noch einmal". La acest al doilea articol, Aveling a r.1<;
puns la 16 martie 1887 şi răspunsul lui a fost publicat în nr. î6, 
din 30 martie 1887, al ziarului. - 561, 514 . 

.565 Este vorba, probabil, de publicaţia londoneză „Evening Standard", 
unde a apărut şi răspunsul lui Aveling. - 569. 

566 Această scrisoare a fost adresată de Engels organizaţiei d in Paris 
a Partidului muncitoresc francez, cu prilejul mitingului organizat 
la 18 martie 1887, consacrat celei de-a 16-a aniversări a Comunei 
din Paris. - 569. 

567 Este vorba, probabil, de o dezminţire a zvonurilor despre moartea 
lui Wilhelm I,  dată în publicaţia liberală londoneză „Weekly Dis
patch" din 20 martie 1887. - 572. 

568 La 13 martie ( 1 martie) 1887, la Petersburg, un grup de revo
luţionari narodovolişti in frunte cu A. I. Ulianov a comis o tenta-
1;ivă de asasinare a ţarului Alexandru al III-lea. Poliţia a arestat 



ş1 def Pnt justiţiei 13 persoane ; 5 dintre acestea au fost executate, 
re'>tul au primit condamnări la închisoare pe termen lung. In de
tlaraţia oficială menţionată de Engels, făcută In numele guver
nului ţnrist, se afirma că „unele ziare străine" exagerează rolul 
partidului constituţional în Rusia şi „cele mai influente clase din 
Rusia nu ţin cont .. că a sosit timpul să se introducă o cîrmuire 
constituţională". In declaraţie se arăta, totodată, că guvernul rus 
„studiaza minuţios socialismul de stat, pe care îl înfăptuieşte m 
Germania prinţul Bismarck� şi era exprimat In mod făţarnic re
gretul ţarului în legătură cu "necesitatea unor costisitoare măsuri 
de precauţi<! pentru asigurarea securităţii lui personale"'. - 572. 

56� E�te vorbn de telegrama pe care Aleksander Battenberg i-a tri
mis-o lui Alexandru al I II-lea la 30 august 1886 (vezi adnotarea 
507). In telegramă se afirma loialitatea faţă de ţar şi se făgăduia 
sprijinirea „eforturilor nobile" ale acestuia "de a scoate Bulgaria 
din criza grea". Telegrama se încheia cu următoarele cuvinte : 
„Intrucît am primit coroana de la Rusia, sînt gata să o depun 
în mîinile suveranului ei". - 572. 

�70 Este vorba de atentatul la viaţa lui Alexandru al III-lea din 
13 (1) martie 1887 (vezi adnotarea 568), precum şi de zvonu•·1ie 
despre un nou atentat care se pregătea la Gatcina. - 574, 576. 

f>71 La rugămintea lui Engels, Sorge îl întrebase pe editorul lui „New 
Yorker Volkszeitung", A. Jonas, de ce nu publică scrisoarea lui 
Aveldng din 16 martie 1887 (vezi adnotarea 564). - 575. 

�72 După înapoierea din S.U.A. (vezi adnotarea 485), Eleanor Marx
Aveling 1?i Edward Aveling au început o largă campanie de pro
pagare a ideilor socialiste în rîndurile muncitorilor londonezi ; 
pe lîngă cuvîntările la mitinguri, ei au desfăşurat o ampld. acti
vitate în cluburile radicale (vezi adnotarea 530) cu scopul de a 
pregăti terenul pentru crearea unui partid socialist de masă. -
577, 581, 585, 589, 596, 629. 

;)73 La a:egerile municipale desfăşurate în S.U.A. în primăvara anului 
1887, organizaţiile muncitoreşti au prezentat candidaţi în aproxi
mativ 60 de oraşe ; aceştia au fost aleşi în 20 de oraşe, iar î n  
citeva altele, bunăoară în Cincinnati (statul Ohio) şi Chicago, nu 
le-au lipsit decît cîteva sute de voturi. - 577. 

!i74 1n prima jumătate a lunii aprilie 1887, Camera comunelor a exa
minat „Crimes Bill", legislaţia penală pentru Irlanda, care pre
vedea o procedură judiciară sumară în scopul luptei împotriva 
tulburărilor ţărăneşti care luau amploare. Organele puterii exe
cutive primeau dreptul de a declara în afara legii anumite orga
nizaţii, iar in cazuri de complot, întruniri ilegale, nesupunere faţă 
de autorităţi etc. sentinţele puteau fi pronunţate de instanţele ju
diciare fără participarea juraţilor. La 11 aprilie 1887, în Hyde Park 
au avut loc cîteva mitinguri de masă tn semn de protest împo
triva acestui bill ; numărul participanţilor la mitinguri s-a ridicat 
fa llJ0-150.000. La mitingurile organizate separat de diferite orga
nizaţii au luat cuvîntul oratori din partea Partidului liberal 
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(Gladstone şi alţii), Federaţiei social-democrate (Bateman, William, 
Burns şi  alţii), Ligii socialiste (Eleanor Marx-Aveling, Edward 
Aveling şi  alţii) şi  din partea altor organizaţii. 

ln relatarea despre miting, publicată în „Daily Telegraph" din 
12 aprilie 1887 sub titlul „Irish Crimes Bill, Great Demonstration 
on Hyde Park, Processions and Speeches", se vorbea despre intere
sul suscitat de cuvîntarea rostită de Eleanor Marx-Aveling. - 577, 
578, 608. 

575 In perioada respectivă Lafargue a dus, în două rînduri tratative 
pentru publicarea ediţiei a doua franceze a lucrării lui Marx „Mi
zeria filosofiei" ; această a doua ediţie a apărut abia în 1896. -
578. 

576 Este vorba, se pare, de articolele soţilor A veling despre călătoria 
lor în America, publicate în „ Time", care apărea în editura lui 
S. Sonnenschein, în martie, aprilie şi mai 1887. - 578, 619. 

577 După ce Guesde, Deville şi alţi militanţi ai Partidului muncitore<;c 
francez au părăsit redacţia ziarului „Cri du Peuple", ei au fondat 
ziarul „ Voie du Peuple", care a avut o existenţă scurtă (vezi adno
tarea 546) ; săptămînalul partidului, „Socialiste", a apărut sporadic 
(un număr la 26 martie 1887, următorul abia la 11 iunie 1887. 
579, 582, 595. 

578. La 11 aprilie 1887, în presa europeană a apărut ştirea că s-ar fi: 
pus la cale un nou atentat la viaţa lui Alexandru al III-lea, care 
urma să aibă loc în timpul trecerii în revistă a unui regiment d e  
cavalPrie de gardă. Ulterior, aceste zvonuri a u  fost dezminţite (vezi 
şi adnotările 568 şi 570). - 579. 

579 Articolul „Mişcarea muncitorească din America" (K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 21 ,  Editura politică, Bucureşti, 1965, p. 332-
340), a fost scris de Engels ca prefaţă la ediţia americană a lu
crării sale „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". Articolul a fost 
tradus în limba germană şi publicat în ediţia de duminică a zia
rulm „New Yorker Volkszeitung" la 10 aprilie 1887, fără ca Engels 
să fi fost înştiinţat ; traducerea conţinea imprecizii şi  denaturări. 
- 580, 590, 592, 598. 

580 Este vorba de alegerile municipale de la Paris, care au avut loc 
la 8 mai 1887. Lafargue a candidat în circumscripţia a 5-a, „Jardin 
des Plantes". In primul tur, de scrutin Lafargue a obţinut 568 de 
voturi, situîndu-se pe locul al treilea. La al doilea tur de scrutin. 
care a avut loc la 15 mai 1887, Lafargue s-a situat pe locul al 
doilea, întrunind 685 de voturi. - 582, 595. 

581 In strisoarea din 24 aprilie 1887, Lafargue îi comunica lui Engels 
că a început să colaboreze la revista „European Correspondent''. 
al cărei coproprietar era ziaristul american T. Stanton şi  că pen
tru această muncă este retribuit extrem de neregulat. - 583. 

582 Este vorba de scrisoarea circulară a Comitetului Executiv al Parti
dului muncitoresc socialist din America de Nord conţinînd acu
zaţiile la adresa lui Aveling, primită de Engels de la Sorge la sfîr-
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şitul lui aprilie 1887. Despre declaraţiile lui Aveling vezi adnotă
rile 555 şi 564. - 583, 585. 

!1183 Engels se referă la aşa-numita afacere Schnaebele - prin care gu
vernul Bismarck urmărise provocarea unui conflict între Franţa şi 
Germania. La 20 aprilie 1887, Schnaebele, comisar francez la po
liţia de frontieră de la Pagny-sur-Moselle, a fost invitat, !.Ub pre
textul unor convorbiri în interes de serviciu, pe teritoriul german 
unde a fost arestat sub învinuirea de spionaj. In acelaşi timp, 
cercurile guvernante germane au început o puternică campanie 
antifranceză în presă ; la rîndul lor, revanşarzii francezi au pro
fitat de situaţia creată pentru a face propagandă antigermană. S-a 
născut pericolul unui conflict militar. Dar guvernele Rusiei şi 
Austro-Ungariei nu l-au sprijinit pe Bismarck. Germania a fost ne
voită să cedeze. La 30 aprilie Schnaebele a fost pus în libertate, 
iar incidentul a fost aplanat. - 583, 588. 

584 In scrisoarea amintită, Sorge, răspunzînd la observaţiile lui En
gels, din scrisoarea din 10 martie 1887 (vezi volumul de faţă, 
p. 563), scria că liderii Partidului muncitoresc socialist din Ame
rica de Nord, prin tactica lor incorectă, au anulat, în mare mă
sură, succesele realizate în mişcarea muncitorească din S.U.A. de 
adepţii lui Marx în perioada Internaţionalei I. - 585. 

585 Este vorba de traducerea în limba engleză a „Manifestului Parti
dului Comunist'", facuta de S. Moore şi apărută m anul 1888. Vor
bind despre manuscrisele traducerilor, Engels are în vedere tra
ducerea în limba franceză a lucrării lui Marx "Optsprezece bru
mar al lui Ludovic Bonaparte-, traducerea în limba italiană a 
lucrării lui Marx, "Muncă salariată �i capital" şi traducerea în limba 
daneză a luC'rării sale "Origmea familiei, a proprietăţii private �1 
.a statului". - 585. 

5E6 In „Justice" nr. 172, din 30 aprilie 1887, a fost publicata o notă 
sub titlul "A Costly Apostle", în care era expus conţinutul cir
cularelor Comitetului Executiv al Partidului muncitoresc socialist 
din America de Nord conţinînd acuzaţiile aduse lui Aveling (vezi 
adnotănle 550 şi 482). Aveling a răspuns la aceasta cu o scrisoare 
adresată redacţiei, publicată în "Justice" nr. 174, din 14 mai 1887. 
- 586, 589, 594, 612. 

587 Engels se referă la articolul lui De Paepe nDer Kongress von 
Char leroi", publicat în "Die Gleichheit" nr. 18, din 23 aprilie 1887. 
- 586. 

588 La Londra a fost deschisă, în mai 1887, o expoziţie americană, la 
care a fost prezentat spectacolul "Buffaloo B ill's Wild West" 
591. 

589 Observaţiile făcute de Engels in acest paragraf au fost folosite în 
ziarul "Sozialdemokrat" nr.  20,  din 13 mai 1887 la rubrica "Sozial
politische Rundschau". - 588. 
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590 Engels se referă la următoarele fapte : la 31 martie 1887, la Bucu
reşti, emigranţi bulgari au comis un atentat Impot1·iva lui 1\Iantov„ 
prefectul oraşului bulgar Rusciuc (denumirea actuală Russe), sosit. 
la Bucureşti pentru tratative cu ambasadorul rus ; Mantov a fost 
grav rănit. In acelaşi an, în noaptea de 23 spre 24 aprilie, la Sofia 
s-a produs o explozie în locuinţa comandantului garnizoanei, ma-
10rul Popov ; explozia a fost pu'>ă la cale de partidul l iberal, de 
orientare prorusă. - 488. 

�91 Florence Kelley-Wischnewetzky i-a propus lui Engel<> să editeze 
�ub formă de bro�uri separate, în limbile germană şi engleză„ 
articolul lui „Mişcarea muncitorească din America", scris ca pre
iaţZI la ediţia americană a „Situaţiei clasei muncitoare din An
gliG". Pentru aceasta, Engels însu)i a tradus prefaţa în limba ger
mană. Broşurile au apărut în S.U.A. în iulie 1887. - 590, 591, 596, 
59b, 603. 

592 In scrisoarea din 26 aprilie 1887, Sorge i-a comunicat lui Engels 
ca editorul lui „New Yorker Volkszeitung", Jonas, nu a participat 
la şedinţa Comitetului Executiv al Partidului muncitoresc socia
l i<>t, la care se discutase „cazul Aveling" (vezi adnotarea 539) ; 
Sorge remarca faptul că prin cea de-a doua circulară în această 
problemă (vezi adnotarea 582), Comitetul Executiv îşi daduse o 
grea lovitură. - 592. 

593 La 21 mai 1887, în „Justice" nr. 175 a fost inserată o notă redac
ţională în care era prezentat după cum urmează conţinutul scri
sorii lui Ave!ing către redacţia ziarului : „Esenţa scrisorii constă 
în faptul că comisia de revizie din America l-a absolvit de orice 
vină şi că dl.  FriPdrich Engels, dl. F'. A. Sorge şi dl. Wilhelm 
Liebknecht (care ne-a adresat şi o scrisoare) sînt gata să garanteze 
comportarea corectă a doctorului Aveling în privinţa cheltuielilor 
în timpul călătoriei în America". - 595 . 

594 Răspunsul lui Avel ing la cea de-a doua circulară a Comitetului 
Executiv al Partidului muncitoresc socialist (vezi adnotarea 582) a 
fost publicat într-o broşură în care erau : declaraţia lui Edward 
Ave!ing din 27 mai 1887, declaraţia lui Eleanor Marx-Aveling din 
24 mai, în care ea confirma justeţea dovezilor prezentate de soţul 
ei şi adăuga unele detalii, declaraţia lui Liebknecht din 16 mai„ 
în care el se pronunţa în apărarea lui Aveling. - 595, 600, 602. 

595 Ca rezultat al celui de-al doilea tur de scrutin de la 15 mai 1887, 
ln componenţa consiliului municipal din Paris au fost aleşi 6 po
sibili�ti (vezi adnotarea 12), intre care P. Brousse. - 59S. 

596 La 17 mai 1887, în cadrul dezbaterilor din Camera deputaţilor din 
Franţa pe marginea proiectului de buget pe 1888, comisia bugetară 
a camerei s-a pronunţat împotriva proiectului prezentat de guver
nul radical (vezi adnotarea 339) condus de R. Goblet ; majoritatea 
deputaţilor a sprijinit -comisia, iar guvernul a fost nevoit să de
misioneze. Criza de guvern a durat 13 zile. La 30 mai 1887 a fost 
format cabinetul M. Rouvier, în principal din reprezentanţi ai ele
mentelor de dreapta. - 596. 
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597 Conferinţa Ligii socialiste (vezi adnotarea 279) s-a ţinut la Londra 
la 29 mai 1887. Au participat delegaţi din partea a 24 de secţii. 
In rezoluţia adoptată cu majoritate de voturi se arăta că „confe
rinţa confirma politica de renunţare la activitatea parlamentară, 
promovată pmă acum de Liga, şi nu vede motive substanţiale de 
modificare a e1�. Prin urmare, victoria a fost obţinută de elemen
tele anarhiste, ceea ce a dus cunnd la de5trămarea Ligii .  - 581, 
583, 586, 588, 596, 598, 600, 611.  

'.598 Asociaţia britanică de promovare a ştiinţei a fost fondată în 18Jl 
!)i ea există şi  astăzi ; adunările ei se ţin anual. - 606. 

599 In „Commonweal" numerele 71, 72, 7.J, 76, 79 'ii 80, din 21 şi 28 mai, 
11 şi 25 iunie, 16 şi 23 iulie 1887 s-a dus o discuţie intre socialistul 
E. B. Bax şi radicalul burghez. C. Bradlaugh despre foloasele so
cialismului pentru poporul englez. Cei doi au publicat cîte trei 
articole în care şi-au expus opiniile. Bax s-a pronunţat pentru so
cialism, Bradloaugh - împotrivă. - 608. 

600 La 8 noiembrie 1887, in 12 state ale S.U.A. au avut loc alpgeri 
pentru adunările legislative. H. George, care a candidat în sta
tul New York din partea Partidului muncitoresc unit (vezi adno
tarea 528), a întrunit 60.000 de voturi şi nu a fost ales. - 608. 

'601 Este vorba de programul Federaţiei socialiste din nordul Angliei 
- organizaţie muncitorească înfiinţată la Northumberland (nordul 
Angliei) la 30 aprilie 1887 în timpul marii greve a minerilor. Ini
ţiatori i  ei  erau muncitori din rîndurile Ligii socialiste : G. L. Ma
hon, T. Binning, A. C. Donald şi alţii .  La 21 iunie 1887, Mahon i-a 
trimis lui Engels textul programului acestei organizaţii cu rugă
mintea ca el să-şi spună părerea. Engel5 a făC'ut o sPrie de ob
servaţii (vezi K. 1Vlarx şi F. Engels. Op.ere, vol. 21,  Editura poli
tică, Bucureşti, 1965, p. 495-496), şi le-a trimis lui Mahon, dar ele. 
nu au putut fi folosite deoarece cîteva luni mai tîrziu Federaţia 
şi-a încetat existenţa. - 610. 

1002 Această scrisoare, ca şi cea precedentă, constituie răspunsul la scri
soarea lui Mahon din 14 iunie 1887 în care acesta, trimiţîndu-i lui 
Engels programul Federaţiei socialiste din nordul Angliei (vezi ad
notarea 601), ii expunea şi planul său de creare în Anglia a unui 
partid socialist unit. Apreciind că liderii reformişti ai trade-unio
nurilor erau principalii adversari ai socialismului, Mahon consi
dera că sarcina cea mai importantă a socialiştilor o constituia ac
tivitatea în interiorul trade-unionurilor în scopul demascari i  şi în
depărtării acestor lideri. In acelaşi timp, el propunea organizaţiilor 
socialiste existente în Anglia să constituie un partid unic. El con
sidera că acest lucru va fi posibil pe baza unui program elaborat 
de reprezentanţi de S€amă a1 curentelor socialiste, care să fie pre
zentat la congresul acestor organizaţii ca bază a unificării şi pre
coniza o largă agitaţie socialistă în Scoţia 'ii nordul Angliei, precum 
şi crearea unui fond în vederea de�fă'iurării acestei agitaţii. Mahon 
îl ruga pe Engels să sprijine această iniţiativă. 

In legătură cu intenţia sa de a scrie un studiu despre mi5-
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carea luddiţilor, Mahon îl ruga pe Engels să-i indice o bibliogra
fie. - 610. 

603 La ediţia separată a articolului său „Mişcarea muncitorească din 
America" (vozi adnotarea 591), Engels a dat o notă de subsol (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21, Editura politică, Bucureşti. 
1965, p. 332), în care se referea la articolele lui Edward Aveling şi 
Eleanor Marx-Aveling despre nfr:;carea muncitorească din America 
(vezi adnotarea 576). In felul acesta Engels şi-a exprimat public 
poziţia faţă de campania calomnioasă iniţiată de Comitetul Exe
cutiv al Partidului muncitoresc socialist împotriva lui Aveling (vezi 
adnotarea 539). In această notă fraza menţionată în scrisoare sună 
astfel : „Mă refer la aceste articole admirabile cu atît mai bucuros 
cu cit mi se oferă astfel prilejul de a respinge, totodată, calomniile 
mirşave la adresa lui Aveling, pe care Comitetul Executiv al Par
tidului muncitoresc socialist din America de Nord nu s-a sfiit 
să le răspîndească în toată lumea". - 612. 

604 In scrisoarea adresată lui Engels la 16 iunie 1887, Sorge îl înştiinţa 
că „Jahrbiicher fiir Nationalăkonomie und Statistik" pe 1887, 
volumul 14, p. 477, a anunţat apariţia în edi:tura newyorkeză Scrib
ner & Welford a două volume ale „Capitalul:ui" lui Marx în tra
ducerea lui S. Moore şi E. Aveling. - 612. 

605 După ce a demisionat din postul de ministru de război, generalul 
Boulanger a continuat să alimenteze campania revanşistă, grupînd 
în jurul său elemente şovine din diferite partide politice de la 
radicali la monarhişti. La 8 iulie 1887, în legătură cu plecarea lui 
Boulanger, numit comandant al corpului 13 de armată la Clermont
Ferrand, adepţii săi au organizat la gara Lyon o demonstraţie şo
vină. - 614. 

606 Intre 23 iulie şi 2 septembrie, Engels a fost în vacanţă la East
bourne. - 614, 615, 618, 621 , 624, 625, 627, 628. 

607 Este vorba de extrasele din presa americană (newyorkeză şi pro
vincială) conţinînd recenzii la ediţia americană a „Situaţiei clasei 
muncitoare din Anglia", trimise lui Engels de Florence KeUey
Wischnewetzky. - 615. 

608 La 21 iulie 1887, Mahon i-a scris lui Engels că nu mai poate cola� 
bora cu Aveling şi nu-i mai poate acorda încredere. Aveling şi: 
Mahon, împreună cu alţi militanţi din Liga socialistă, acţionau îm
potriva liniei anarhiste a conducerii ei (vezi adnotarea 597). Mahon 
nu a menţionat motivele ce-l determinau la această atitudine - 616. 

609 Social-democratul austriac H. Mandl a publicat în „Gleichcheit'" 
nr. 21, din 14 mai 1887, articolul „Ist das eherne Lohngesetz 
richtig ? " L. Frankel i-a răspuns prin articolul _Z:ur Kritik des. 
«ehernen„ Lohngesetzes" publicat în acelaşi ziar în numerele 28. 
29 şi 30, din 2, 9 şi  16 iulie 1887. 

In scrisoarea din 30 iulie 1887 Kautsky îl  ruga pe Engels să-i 
trimită �emnătura sa, care urma să fie publicată sub portretul său. 



în articolul „Friedrich Engels", scris de Kautsky pentru „Osterrei
chischer Arbeiter-Kalender" pe 1888. - 617. 

610 Este vorba de> J. M. Baernreither „Die englischen Arbeiterverbănde 
und ihr Recht. Ein Beitrag zur Geschichte der sozialen Bewegung 
in der Gegenwart". Bd. I, Tilbingen, 1886. Volumul al doilea al 
acestei lucrari, pe care autorul intenţiona, se pare, să-l consacre 
trade-unionurilor britanice nu a văzut lumina tiparului. - 618.  

611 In scrisoarea din 27 iulie 1887, Sorge îi comunica lui Engels că un 
redactor de la „New Yorker Volkszeitung", J. Grilnzig, l-a rugat 
să-i furnizeze date biografice despre Engels. Grilnzig voia să scrie 
un articol despre Engels pentru calendarul „Pionier", editat de 
acest ziar. - 619. 

612 La 16 iulie 1887 Florence Kelly-Wischnewetzky şi soţul ei, 
dr. Wischnewetzky au fost excluşi din secţia din New York a 
Partidului muncitoresc socialist din America de Nord .în legătură 
cu poziţia pe care s-au situat în cazul Aveling (vezi adnotarea 539). 
- 619, 631. 

613 Este vorba despre nota redacţională din „To-Day" nr. 45, august 
1887, în care era expus conţinutul circularelor lui Aveling în legă
tură cu acuzaţiile ce i-au fost aduse de Comitetul Executiv al Par
tidului muncitoresc socialist din America de Nord (vezi adnota11ea 
539) . Nota a fost scrisă pe un ton de simpatie faţă de Aveling. 
- 620. 

614 La 1 august 1887, a încetat din viaţă publicistul reacţionar rus 
M. N. Katkov, care militase pentru o alianţă a Rusiei ţariste cu 
cercurile franceze şovine .împotriva Germaniei. Jn presa burgheza 
franceză a apărut o serie de articole in care Katkov era prezentat 
ca „priet1m al Franţei". Presa socialistă a răspuns cu articole în 
care era demascată adevărata faţă a lui Katkov - ultrareacţionar 
ş1 partizan înfocat al autocraţiei. Intre altele, Guesde in articolul 
.,,Republicains et cosaques", publicat în „L'Action" din 4 august 
1887, evidenţia răspunderea lui Katkov pentru reprimarea de către> 
,guvernul ţarist a patrioţilor polonezi şi afirma că Franţa revolu
ţ ionară trebuie să fie alături de poporul rus care luptă pentru 
libertatea sa, iar nu alături de Rusia oficială. - 620, 622. 

615 Traducerea articolului lui Engels „Mişcarea muncitorească din Ame
rica", scris ca prefaţă la ediţia americană a lucrării sale „Situaţia 
clasei muncitoare din Anglia", a fost publicat în „Socialiste", nu
merele 88, 89 şi 90, din 9, 16 şi  23 iulie 1887. - 621 . 

1616 In discursul rostit la 24 iulie 1887 la Epinal, fostul prim-ministru 
francez Ferry l-a numit pe Boulangpr „general de cafenea". 
Boulanger l-a provocat la duel, dar acesta n-a avut loc, deoarece 
martorii n-au putut să se înţeleagă în privinţa condiţiilor. 

La 22 iulie 1887, în ziarul „La France", editat de boulangistul 
F. Laur, a apărut un articol în care se afirma că în timpul „afa
cerii Schnaebele" (vezi adnotarea 583) un grup de generali monar
hişti francezi i-au propus lui Boulanger să dea o lovitură de stat. 
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La 24 iulie, m ziarul „L'Autorite" unul di ntre liderii boulangi5tilnr, 
P. Cassagnac, a calificat acea!>tă dL'claraţie drept mincinoa<;ă. Laur 
l-a provocat la duel pe Cassagnac, clar nici acest duel n-a avut 
loc. - 622. 

617 Engels se referă la articolul lui P. Lafargue „Les Services puhlics". 
publicat în „Socialiste" nr. 92, din 6 august 1887. - 623. 

618 Este vorba, probabil, de biografia lui Engels scrisă de K1utsk)· 
pentru „Osterreichischer Arbeiter-Kalender" pe 1888. - 62.J, 638. 

619 In scrisoarea din 20 august 1887, social-democratul german 
B. Schoenlank îi co111unica lui I::ngPls că intenţionează să-i dedice 
cartea la care lucra „Die Further Quecksilber-Spiegelbelegen und 
ihre Arbeiter", din care „Neue Zeit" numerele 4, 5 şi 6 dh 1887, 
publica-;e o serie de fragmente. Cartea a văzut lumina tiparului 
la Stuttgart în anul 1888. - 626. 

620 Editorul publicaţiei hamburgheze „Biirg-er-Zeitung", J. Wedde, cu 
care Engels se afla în corespondenţă, îl rugase să ajute unrnnea 
profesională a muncitorilor din industria tutunului să-şi depună 
fondurile la Banca Angliei, pentru a le feri de o eventuală con
fiscare de către autorităţi. Wedde i-a propus lui Engels să depună 
ace<:;ti bani pe numele său, fie să găsească pe cineva care să me
dieze această operaţiune. - 628. 

621 Ştirea despre moartea lui Lopatin nu s-a confirmat. - 629. 

622 In scrisoarea din 28 august 1887, Florence Kelley-Wischnewetzky 
î�i exprima regretul în legătură cu faptul că Kautsky, căruia edi
torul american al cărţii „Situaţia clasei muncitoare din Anglia", 
Lovell, îi trimesese un număr considerabil de exemplare, nu a 
avut grija ca ea sa fie expediată, ln vederea unei recenzi i, redac
ţiilor ziarelor şi revistelor londoneze. - 630, 

623 Este vorba de hotărîrea adoptată de conferinţa Partidului munci
toresc unificat din statul New York, care a avut loc la mijlocul 
lunii august 1887 (vezi adnotarea 528) de a-i exclude pe socialişti 
din acest partid. - 630, 632. 

624 Ediţia americană a discursului lui Marx asupra liberului schimb, 
rostit de el la Bruxelles la 9 ianuarie 1848 (vezi K. Marx şi F. En
gels, Opere, vol. 4, Editura politică, Bucureşti, Hl58, p. 4-H-460), 
a apărut în septembrie 1888 la Boston, în traducerea lui Florence
Kelley-Wischenewetzky. Pentru această ediţie, Engel� a seri<; o pre
faţă specială în limba engleză, care a apărut pentru prima oară 
in „Neue Zeit" nr. 7, din iulie 1888, sub titlul „Protecţionismul şi 
liberul schimb", fiind tradusă în limba germană chiar de autor. 
Ca anexă, în broşură a fost inclusă, de a"emenea (cu unele prescur
tări), „A şaptea observaţie şi ultima" din capitolul al l l-lea „Me
tafizica economiei politice" din lucrarea lui Marx „Mizeria fi loso
fiei" (K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 4, Editura politică, Bucu
reşti, 1958, p. 65-lî9). Florence Kelley-Wischnewetzky propunea ca 
în aneJ...ă să se includă �i paragraful al patrulea al acPstui capi-
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tol - „Proprietatea funciară sau renta funciară„ (op. cit„ p. 162-
172), motivînd că anarlfr;;tii americani,  în special T'ucker, editau 
în acel moment lucrarile lui Proudhon. Engels nu a considerat 
necesar să includă acest paragraf. - 631. 

625 In legătură cu obiecţia lui Engels la editarea separată a articolului  
său „l\Iişcarea muncitorească din America„ (vezi adnotarea 603), 
Comitetul E::-.ecutiv al Partid ului m uncitoresc sociali�t a dat pu
blicităţii o declaraţie, inserată în „Soziali!>t"' nr. 35, din 27 august: 
1887. In această declaraţie se exprima mirarea că „un tovară<? 
care ocupă o asemenea poziţie ca Engels", formulează împotriva 
„unui întreg grup de oameni acuzaţii neîntemeiate•• şi se afirma 
că nici una din secţiile partidului nu a dezaprobat Comitetul 
Executiv. - 631, 632. 

626 La congresul anual al trade-unionurilor, care a avut loc la Swan
sea între 5 şi 12 septembrie 1887, a fost adoptată hotărîrea de a 
se crea o organizaţie muncitorească independentă de toate celelalte 
partide, iar la mitingul special convocat a fost stabilit programul 
acestei Asociaţii muncitore�ti naţionale, care trebuia să joace rolul 
de comitet electiv. Congresul a adoptat, de asemenea, hotărîri pri
vind convocarea în 1888, la Londra, a unui congres muncitoresc 
internaţional, necesitatea naţionalizării proprietăţii funciare, orga
nizarea in rîndul trade-unionurilor a unui plebiscit în problema 
modalităţilor <le luptă pentru ziua de muncă de opt ore - 633, 637. 

627 Scrio;oarea de faţă reprezintă răspunsul la scrisoarea d in 21 sep
tembrie 1887 a secretarului de redacţie al publicaţiei socialiste „Lon
doner Arbeiter-Zeitung", H. Koch ; Koch îl întreba pe Engels dară 
este adevărat că el dezaprobă poziţia acestui zi ar. - 634. 

628 La 6 octombrie 1887, generalul Caffarel, de la statul major al 
armatei franceze, a fost înlăturat din funcţie şi a doua zi arestat 
sub învinuirea de a fi comercializat brevete ale Legiunii de onoare. 
Ancheta a stabilit că unul din principalii complici ai lui Caffarel 
era deputatul D. Wilson, ginerele preşedintelui republicii, Jules 
Grevy. Caifarel a fost degradat, i s-au luat decoraţiile şi a fost 
scos din armată ; Grevy a fost nevoit să demisioneze. - 635, 642. 

629 Engels se referă la scandalul provocat de dezvăluirile făcute de 
ziaristul burghez francez E. de Girardin, editorul ziarului „La 
Presse", în perioada 1846-1847. Girardin acuza politicienii monar
hiei din iulie 'ii guvernul Guizot de corupţie. Dezvăluirile lui au 
contribuit la agravarea crizei politice interne, care a dus la revo
lutia din 1848. Pentru amănunte despre această chestiune vezi ar
ti�olul lui Engels „Declinul şi apropiata cădere a lui Guizot. - Po
zitia burgheziei franceze" (K. Marx 5i F. Engels. OpPre, voi. 4, 
Ed itura politică, Bucure5ti, 1959, p. 180-187) . - 636. 

630 La 24 septembrie 1887, soldatul R. Kaufmann, a tras, de pe teri
toriul german asupra unui grup de francezi care vînau în ime
diata vecinătate a graniţei franco-germane, la Raon-sur-Plain (re
giunea Vexaincourt). Un francez a fost rănit iar altul ucis. Kauf-
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mann a declarat că a tras, deoarece a crezut că sînt bracon�eri. 
Guvernul german şi-a exprimat oficial regretul în legătură cu cele 
întimplate şi s-a oferit să plătească despăgubiri familiilor victi
melor. - 636. 

ti31 La 11 iunie 1"887 „Le Socialiste" şi-a reluat apariţia într-un format 
mai mare. - 636. 

ti32 Bebel a fost oaspetele lui Engels la Londra în a doua jumătate 
a lui octombrie 1887. - 636. 

633 Congresul Partidului muncitoresc socialist din Germania a avut 
loc la 2-6 octombrie 1887 la St. Gallen (Elveţia). Au participat 
79 de delegaţi. Congresul a examinat următoarele probleme : ra
portul fracţiunii din Reichstag privind poziţia şi activitatea depu
taţilor social-democraţi în Reichstag şi în landtaguri, poziţia par
tidului în problema impozitelor şi taxelor vamale în legătură cu 
măsurile sociale ale guvernului, politica partidului în alegerile tre
cute şi viitoare, convocarea congresului socialist internaţional, ati
tudinea partidului faţă de anarhişti. In rezoluţiile adoptate la con
gres se sublinia că în activitatea parlamentară principala atenţie 
trebuie acordată criticării guvernului şi propagării principiilor so
cial-democraţiei, că măsurile sociale ale lui Bismarck nu au nimic 
comun cu grija autentică pentru nevoile oamenilor muncii, că 
concepţiile anarhiste sînt incompatibile cu programul socialist. Con
gresul a adoptat, de asemenea, hotărîrea privind convocarea în 1888 
a congresului internaţional muncitoresc. 

Majoritatea delegaţilor au sprijinit aripa marxistă din con
ducerea partidului, care îi avea în frunte pe Bebel şi  Liebknecht. 
Liderii aripii oportuniste au fost, într-o oarecare masură, izo
laţi. - 636, 648. 

�34 Engels se referă la articolul lui H. Champion „The Future of So
cialism in England", publicat în revista „Common Sense" nr. 5, 
din 15 septembrie 1887. - 637 . 

..S35 Congresul social-democraţiei germane de la St. Gallen (vezi ad
notarea 633) a adoptat hotărîrea de a se convoca în 1888 congresul 
internaţional muncitoresc care să dezbată problema unei legislaţii 
muncitoreşti internaţionale. O hotărîre similară fusese luată şi de 
congresul britanic al trade-unionurilor (vezi adnotarea 626). In no
iembrie 1888, la Londra a avut loc un congres internaţional al 
organizaţiilor profesionale ; social-democraţii germani nu au par
ticipat. Ei au luat parte la pregătirea şi desfăşurarea congresului 
socialist internaţional muncitoresc de la Paris, din iulie 1889, al 
cărui iniţiator a fost Partidul muncitoresc francez şi la care s-au 
pus bazele Internaţionalei a II-a. - 638. 

536 Textul integral al acestei scrisori nu s-a găsit. Fragmentul publicat 
a apărut în „Le Populaire de Paris" nr. 948, din 29 noiembrie 
1920. - 638. 

"637 Este vorba de afacerea Caffarel-Wilson (vezi adnotarea 628), în le
gătură cu care Engels aminteşte despre campania ziaristului fran-



cez Girardin din 1846-1847 (vezi adnotarea 629). Ziaristul A. E. Por
talis era editorul publicaţiei „Le XIXe Siecle", care dezvăluise fapte 
compromiţătoare din activitatea lui Wilson. ginerele lui Grevy. In 
timpul procesului, la locuinţa lui Portalis s-a comis o spargere şi 
s-a sustras dosarul intitulat „Afacerile financiare ale membrilor 
cabinetului Rouvier",  iar în ziua următoare Portalis a fost victima. 
unui atac. - 639. 

638 La începutul lui noiembrie 1887, L. Lafargue îi scria lui Engels 
despre certurile dintre unii membri ai organizaţiei din Paris a 
Partidului muncitoresc francez. - 640. 

639 In legătură cu mitingurile tot mai frecvente ale şomerilor, şeful 
poliţiei londoneze, Ch. Warren, a interzis, la 8 noiembrie 1887, O· 
demonstraţie şi o întrunire în Trafalgar-Square. Ca ră�puns, Fe
deraţia cluburilor radicale (vezi adnotarea 530) a convocat un mi
ting in această piaţă pentru dummică 13 noiembrie 1887. Piaţa a 
fost încercuită de poliţie şi soldaţi şi aproape toate coloanele care-· 
se îndreptau spre Trafalgar-6quare au fost împrăştiate. S-au pro
dus cîteva ciocniri cu poliţia ; au fost operate numeroase arestărL 
- 641. 

64Q Textul acestei scrisori a lui Eleanor Marx-Aveling nu s-a găsit. 
Despre evenimentele de la Londra din 13 noiembrie 1887 vezi ad
notarea 639. - 641. 

641 La 10 noiembrie 1887, in baza dispoziţiei date de Bismarck, Banca 
imperială germană a declarat că nu va mai primi în gaj hîrtii de 
valoare ruseşti. - 641. 

642 In comerţul de carte din unele ţări a existat �i s-a practicat un timp. 
sistemul rabatului cantitativ, asigurat de edituri librarilor, şi anume 
la fierare 12 exemplare un al 13-lea gratuit. Cele „Optsprezece ex_ 
a treisprezecea parte gratuit", despre care vorbeşte Engels, provin 
din cele 224 exemplare vîndute în Anglia. - 644. 

643 ln scrisoarea sa din 22 noiembrie 1887, Schmidt îi comunica luf 
Engels că rudelor sale din Konigsberg li s-a făcut percheziţie dupa 
ce primiseră un pachet de cărţi trimis de el de la Paris. 
Intrucît printre cărţi au fost găsite cîteva numere din „Sozialde
mokrat", iar difuzarea acestuia (ca şi abonarea la el) erau interzise· 
în Germania ; politia intenţiona să-l defere justiţiei, dar el a reuşil 
să evite acest lucru. - 645. 

644 „lnţelegerea limitatd a supuşilor" - expresie a ministrului prusian 
al afacerilor interne, von Rochow, care a cunoscut o largă răs
pîndire. - 645. 

645 Din însărcinarea lui E. Elster, care pregătea o nouă ediţie a ope
relor lui Heine, Schmidt s-a adresat lui Engels cu rugămintea ca 
acesta sâ-i explice unele fapte menţionate în scrisoarea lui Heine 
către Lassalle din februarie 1846, care urma să fie inclusă în această.. 
ediţie. - 645. 
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-046. Din 1846 pma m 1854, Lassalle a fost avocat în procesul de divorţ 
al contesei S. Hatzfeldt. In februarie 1848 el a fost arestat" sub în
vinuirea de instigare la furtul casetei cu documentele ce urmau 
să fie folosite in acest proces ; Lassalle a stat in detenţie pînă în 
august 1848, cînd a fost achitat de curtea cta juri. - 645. 

�47 En gels se referă la cartea lui G. Herkner nDie oberelsăssische 
Baumwollindustrie und ihre Arbeiter. Auf Grund der Thatsachen 
dargestcllt", a că1·ei primă ediţie a apărut la Strassburg în 1887. 
- 646. 

·�48 In „Justice" nr. 176, din 28 mai 1887, a fost publicată următoarea 
notă : „Am primit traducerea cărţii - rare în prezent - Friedrich 
Engels «Situaţia clasei muncitoare din Anglia», publicată pentru 
prima oară în 1845. Traducerea a fost tipărită şi publicată în edi
tura Lovell". - 651. 

"649 In „Commonweal" nr. 99 din 3 decembrie 1887 a fost publicat ar
ticolul lui Barker „ The Condition of the Working Classes. I",  care 
era o scurtă expunere a primelor capitole ale cărţii lui Engels „Si
tuaţia clasei muncitoare din Anglia", cu extrase din aceste capi
tole. Partea a doua a articolului nu a mai fost publicată. - 651. 

'650 Engels se referă la traducerea in limba engleză a discursului lui 
Marx asupra liberului schimb, făcută de Florence Kelley-Wisch
newetzky (vezi adnotarea 624). 

In scrisoarea din 24 octombrie 1887, Florence Kelley-Wisch
ncwetzky îl ruga sa scrie o preiaţă în care să analizeze şi poziţia 
protecţioniştilor americani. - 651. 

651 Este vorba de soluţionarea crizei prezidenţiale din Franţa, izbuc
nită în legătură cu demascarea ma�inaţiunilor de speculă ale lui 
Wilson, ginerele preşedintelui republicii, Grevy (vezi adnotarea 628). 
Sub presiunea opiniei publice, la 1 decembrie 1887, Grevy a fost 
nevoit să demisioneze. La postul de preşedinte au candidat din 
partea republicanilor moderaţi. S. Carnot, Ferry, Freycinet, iar din 
partea celor de extremă dreaptă - Saussier. Candidatura lui Ferry 

.a suscitat proteste vehemente din partea organizaţiilor de stînga 
şi a muncitorilor parizieni ; au avut loc cîteva mitinguri şi demon
straţii împotriva alegerii lui. După primul tur de scrutin, Ferry şi 
Freycinet şi-au retras candidatura in favoarea lui Carnot, care a 
fost ales. - 652. 

'652. La 4 decembrie 1887, la Londra au avut loc cîteva mitinguri ale 
şomerilor, organizate de Federaţia social-democrată (vezi adnota
rea 229). In pofida concentrării masive a poliţiei, · mitingurile s-au 
desfăşurat fără incidente. - 653. 

"653 La data respectivă, nu a fost editată o astfel de culegere � în 1894, 
editura social-democrată n Vorwărts" a publicat culegerea de lucrări 
ale lui Engels „Articole din „Volksstaat ... pe teme internaţionale 
(1871-1875)\ in care au intrat aproape toate articolele amintite in 
.această scrisoare. 
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Schliiter îi  propunea, în acela�i timp, lui Engels să includă 
în proiectata culegere unele articole d in „Rheinische Zeit
ungk, „Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue" şi 
extrase din broşura lui Engels „Problema militară în Prusia şi 
partidul muncitoresc german". - 653. 

654 Este vorba despre articolul lui Engels „Incă o dată «domnul Vogt>•". 
publicat în „Der Volksstaat" nr. 38, din 10 mai 1871 (vezi K. Marx 
şi F. Engels, Opere, vol. 17, Editura politică, Bucureşti, 1963, p. 320-
327). - 653. 

655. Engels răspunde la întrebarea lui Lafargue din scrisoarea din 25. 
decembrie 1887, referitoare la fostul militant al Internaţionalei I, 
H. Oberwinder, care fusese între timp demascat ca spion al po
liţiei ruse. Dezvăluirea a fost făcută de socialiştii elveţieni, care 
au reuşit să stabilească faptul că unul dintre emigranţii germani. 
H. Haupt, este spion al lui Bismarck, iar apoi au reuşit să de!>
copere şi alţi spioni, între care pe Oberwinder. - 656. 
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\Vedde. - 4 18, 4 19, 593, 618. 

Le Citoyen - cotidian socialist francez ; a apărut la Paris sub d ife
rite denumiri din 1881 pînă în 1884. Din redacţie făceau parte Ptml 
Lafargue, Benoît Malon, E. Massard şi alţii. - 100, 542. 

Common Sense - publicaţie lunară de orientare socialistă ; a apărut 
la Londra din mai 1887 pînă in martie 1888. - 637. 

'J.'he Commonweal - săptămînal ; a apărut la Londra din 1885 pînă 
1891 şi din 1893 pînă ni 1894 ; organ al Ligii Socialiste ; Engels a 
publicat în acest săptămînal unele articole în perioada 1885-1886. 
- 236, 294, 343, 400, 409, 431, 435, 451, 482, 483, 495, 533, 560, 584, 
603, 609, 638, 651. 

Le Cri du Peuple - cotidian socialist ; a apărut la Paris din februa
rie pînă în mai 1871 şi din octombrie 1883 pînă la începutul anu
lui 1889. Din redactie făceau parte, între alţii, Jules Guesde, Ga-
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briei Deville, Albert Duc-Quercy. - 263, 404, 406, 426, 429, 43i, 443, 
498, 502, 542, 543, 553, 571, 574. 

The DaHy News - cotidian liberal ; a apărut la Londra sub acest titlu 
din 1846 pînă în 1930 ; organ de presă al burgheziei industriale. 
- 62, 69, 226, 325, 409, 458, 465, 540, 588, 653. 

Tn.e Daiiy Telegraph - cotidian ; a apărut la Londra din 1855 plnA 
în 1937 ; la început liberal, apoi conservator ; în 1937 a fuzionat 
cu „The Morning Post" şi a apărut sub titlul „Daily Telegraph and 
Morning Post". - 578. 

La Defense des travameurs - săptămînal socialist ; a apărut la Reims 
din 2 decembrie 1883 pînă în 1885. - 118. 

La Democratie pacifique - cotidian al fourieriştilor ; a apărut la 
Paris d in 1843 pînă în 1851 sub conducerea lui Victor Conside
rant. - 143. 

Demokratische Bliitter - săptămînal, organ al partidului progresist ; 
a apărut la Berlin din 1884 pînă în 1886, - 253. 

Deutsche-BriLsseler-Zeitung - publicaţie fondată de emigranţii po
litici germani la Bruxelles ; a apărut din 3 ianuarie pînă în fe
bruarie 1848 de două ori pe săptămînă ; Marx şi Engels au fost 
colaboratorii ei permanenţi. Sub influenţa lor a devenit organul 
Ligii comuniştilor. - 52. 

D1·utsches Tageblatt - cotidian conservator, a apărut la Berlin din 
1881 pînă în 1891. - 122. 

Deutsche Worte - publicaţie social-politică austriacă ; a apărut la 
Viena din 1881 pînă în 1904 ; din 1881 pînă în iulie 1883 a apărut 
săptăminal, apoi lunar. - 449. 

Le XIXe Siecle - cotidian francez de orientare republicană ;  a apărut 
la Paris în 1871. - 643. 

The Echo - cotidian burghezo-liberal, a apărut la Londra din 1868 
pînă în 1907. - 364. 

The Economist. Weekly Times, Bankers' Gazette, and Railway Monitor : 
a politica!, literary, and general newspaper - săptămînal fondat 
la Londra în 1843 ; organ de presă al marii bur�hezii industriale 
pentru probleme economice şi politice. - 358, 362. 

The Edinburg Review, or Critica! Journal - publicaţie literar-politică 
l iberală ; a apărut la Edinburg şi Londra din 1802 pînă in 1929. 
- 314. 

L'Egtl'lite - cotidian socialist ; a apărut la Paris, fondat în 1877 de 
J. Guestle, din 1880 pînă in 1883 a apărut ca organ de presă al 
Partidului mll!lcitoresc francez ; a apărut în 6 serii ; seria 1-a, a 
2-a şi a 3-a - săptămînal (în total 113 numere), seria a 4-a şi a 
5-a - zilnic (în total 56 numere). Din seria a 6-a, care urma să 
apară săptămînal, a apărut un singur număr, în aprilie 1886. La 
începutul deceniului al 9-lea, la această publicaţie au colaborat 
Marx ş1 Engels. - 226. 

L•Expl.osion - cotidian anarhist ; a apărut la Carouge (lingă Geneva) 
1'1 aprilie 1884. - 155. 
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Feuille Villageoise, adressee chaque semain â tous les villages de la 
France, pour Ies instruire des lois, des evenements, des decouvertes 
qut interessent tout Citoyen - săptămînal francez, a apărut la 
Paris din 1790 pînă în 1795. - 126. 

Tlw Fortni[;htly Review - publicaţie istorică, filozofică şi literară ; a 
apăruţ la Londra bilunar, apoi lunar sub acelaşi titlu, din mai 
1865 pînă în iunie 1934, iar din 1 934 pînă în 1954 sub titlul „Fort
nightly ; a fost fondat de un grup de radicali burghezi. - 383. 

F"rankfurter Zeitung und Handelsblatt - cotidian democrat mic-bur
ghez, a apărut la Frankfurt pe Main din 1856 (din 1866 sub acest 
titlu) pînă în 1943. - 207, 299, 576. 

F reiheit - săptămînal german, fondat la Londra în 1879 de Johann 
Most ; organ de presă al grupului anarhist format în jurul lui 
J. Most �i Wilhelm Hasselmann ; a apărut la Londra din 1879 pînă 
in 1832, în Elveţia în 1882 şi la New York din 1882 pînă în 19.08. 
Marx şi Engels l-au criticat în repetate rînduri. - 14. 

Gesellschaftsspiegel. Organ zur Vertretung der besitzlosen Volksklassen 
und zur Beleuchtung der gesellschaftlichen Zustănde der Gegenwart 
- publicaţie lunară a „adevăraţilor" socialişti ; a apărut sub con
ducerea lui Moses Hess în 1846-1846 la Elberfeld ; în total au 
fost editate 12 fascicule. - 161. 

Gleichheit. Politische Zeitschrift fiir Jedermann - cotidian socialist 
austriac ; a apărut la Wiener Neustadt la început de două ori pe 
săptămînă iar apoi săptămînal ; din 1874 a fost organul oficial al 
social-democraţiei austriece. - {)57. 

Gieichhezt. Sozial-demokratische Wochenblatt - cotidian austriac, fon
dat de Victor Adler ; a apărut la Viena din decembrie 1886 pînă 
în iulie 1889, din 1889 sub titlul „Arbeiter Zeitung". - 560, 586, 602. 

Hartungsche Zeitung vezi Konigl. Preuss. Staats-Kriegs- und Friedens 
Zeitung. 

L'lntransigeant - a apărut la Paris din 1880 pînă în 1948 ; fondatorul 
şi redactorul-şef al ziarului a fost H. Rochefort (1880-1910) în de
ceniul al 9-lea a avut o orientare republicană radicală. - 427, 4:29. 

Jahrbilr:f1er Jilr -Nationalokonomie und Statistik - bisăptămînal, a 
apărut la Jena din 1863 pînă în 1897. - 512, 612. 

Journal de · Roubaix - cotidian de orientare republicană ; a apărut 
din 1356 la Roubaix şi a promovat interesele fabricanţilor din in
dustria textilă. - 133. 

Journal des Debats politiques et litteraires - cotidian fondat în 1789 
la Paris ; în · deceniile al 8-lea şi al 9-lea ale secolului trecut a 
promovat o orientare conservatoare. - 540. 

Journal des f:conomistes - Revue de la science economique et de la 
statistique - publicaţie liberală, a apărut la Paris din 1841 pînă 
în 1943. - 170, 175, 423. 

' 

The Jud.ge - săptămînal umoristic american : a apărut la New York 
djn 1881 pină în septembrie 1938 . şi din decembrie 193.8 plnă în. 
ianuarie 1939. - 657. 
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Juht,ce - săptăminal, organul de presă al Social Democratic Federatio 
a apărut la Londra din 1884 pină in 1925. - 89, 90, 108, 109, 117, 
126, 144, 166, 204, 235, 237, 243, 245, 321, 373, 442, 461, 462, 562, 563 
589, ti50. 

La Justice -- cotidian ; a apărut la Paris din 1880 pînă in 1930 ; din 
1880 pînă în 1897, perioadă în care a fost condus de fondatorul lui, 
G. C1emenceau, a fost organul aşa-numitei „extreme stmgi" - ar:pa 
de stîuga a partidului radical ; după amnistia din 11 iulie 1880 unul 
dint! e redactorii lui a fost Charles Longuet. - 245, 437, 541, 571, 
620, G22. 

Kăinische Zeitung - cotidian ; a apărut din 1802 pînă în 1945 ; organ 
de presă al marii burghezii renane şi al partidului naţional-liberal 
în dt•c•emul al 8-lea a fost purtătorul de cuvint al lui Bismarck. -

2 12,  252, 328, 385, 646. 

Koniglich privilegirte Berlinische Zeitung von Staats- und gelehrten 
Saclu>.n cotidian, a apărut la Berlin din 1785 ; cunoscut ş1 sub 
numPle dP „Vossische Zeitung", după numele proprietarului lm. -
38. 

Konigl. Preuss. Staats-Kriegs- und Friedens Zeitung - a apărut 
(sub acest titlu) din 1752 pînă in 1850 la Konigsberg, din 1850 sub 
titlul „Konigsberger Hartungsche Zeitung" ; în deceniul al 5-lca al 
secolului trecut a avut o orientare progresistă. - 646. 

The Labour Standard - săptămînal, organ de presă al trade-unionuri
lor, a apărut la Londra din 1881 pînă în 1885 sub redacţia lui 
G. Shipton ; de la 7 mai pînă la 6 august 1881 Engels a colaborat 
la acea,;tă publicaţie. - 77. 

Mi�souri Republican - cotidian al partidului democrat din S.U.A. a 
apărut sub acest titlu din 1822 pină în lRRR la St. Louis, apoi pînă 
în 1919 sub titlul „St. Louis Republic". - 435, 452. 

The Money Market Review. A Weekly Commercial and Financial Jour
nal - săptăminal pentru probleme comerciale şi financiare ; a 
apărut la Londra din 1860 pînă în 1921. - 358. 

Le National - cotidian, a apărut la Paris din 1830 pînă în 1851 ; în 
deceniul al 5-lea a fost organul de presă al republicanilor mode
raţi. - 232. 

Nature. A Weekly /llustrated Journal of Science - săptămînal ştim
ţifk ; apare din 1869 la Londra. - 446. 

J\"eue Rhci11i.>che Zeitung. Organ der Democratie. - cotidian, editat sub 
conducerea lui Marx de la 1 iunie 1848 pînă la 19 mai 1849 la Koln ; 
ca organ de luptă al aripii proletare a democraţiei zi arul a avut 
rolul de educator al maselor populare în lupta împotriva contrare
voluţiei. - 30, 57, 96, 286, 303, 350, 654. 

Neue Rheinische Zeitung. Politisch-ăkonomische Revue - publicatie 
fondată de Marx şi Engels în decembrie 1849 şi editată de ei pina 
în noiembrie 1850. A fost organul teoretic şi  politic al Ligii comu

· niştilor, .:ontinuarea lui „Neue Rheinische Zeitung" editat de nlarx 
şi Engels la KOln in timpul revoluţiei din 1848-1849. - 98, 248, 
258. 
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Dze Neue Welt. Illustrirtes Unterha ltungsblatt filr das Volk - publi· 
caţie 5ocialistă ; a apărut la Leipzig din 1876 pînă în 1883, iar apoi 
la Stuttgart şi  Hamburg pînă în 1919 ; a fost condus la început de 
Wilhelm Liebknecht iar apoi de Bruno Geiser. - 11, 161, 165, 173, 
17 4, 361, 489, 492. 

Neues Wiener Tagblatt. Demokratisches Organ - cotidian democrat. 
liberal austriac ; a apărut la Viena din 1867 pînă în 1945. - 657. 

Die Neue Zeit - revistă teoretică a Partidului social-democrat ger
man ; a apărut la Stuttgart din 1883 pînă în 1923 ; pînă în octom
brie 1917 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 şi a colaborat sistematic la această revistă care însă, după 
moartea sa, nu a mai fost la înălţimea sarcinilor ce-i reveneau ; 
înainte şi după primul război mondial s-a situat pe poziţii centriste, 
sprijiuindu-i astfel pe social-şovinişti. - 30, 32, 62, 107, 124, 135, 
138, 139, 146, 154, 163, 164, 189, 203, 211, 247, 305, 380, 440, 449, 500, 
555. 

New Yorker Volkszeitung - cotidian socialist american, a apărut la 
New York î n  limba germană din 1878 pînă în 1932. - 15, 18, 95, 
145, 244, 388, 431, 433, 435, 449, 452. 

The New York Herald - cotidian, a apărut la New York din 1835 pînă 
în 1824 ; organ de presă al partidului republican. - 533, 548, 351, 
568. 

ThP. Ni1&etecnth Century - revistă lunară de orientare liberală ; sub 
acest titlu a apărut la Londra din 1877 pînă în 1900 ; din 1900 a 
luat titlul „ „  The Nineeteenth Century & After" şi din 1951 de 
„The Twentyieth Century" . - 12. 

The North Amel"ican Review - a apărut la Boston din 1815 pînă în 
1940. - 563. 

The Jl.'orthern Star - săptămînal englez, organ central al cartiştilor ; 
a apărut din 1837 pînă în 1852, la început la Leeds, iar din noiem
brie 1844 la Londra. Fondatorul şi  redactorul revistei a fost 
F. E. O'Connor ; în deceniul al 5-lea a fost condusă de G. Harney. 
Engels a colaborat la această publicaţie din septembrie 18-!5 pină 
în martie 1848. - 335, 414. 

La Nouvelle Revue - publicaţie franceză burghezo-republicană, fon
dată de J. Adam, a apărut la Paris din 1879. - 423. 

ăsterl"eichischer Arbeiter-Kalender - publicaţie socialistă, a apărut 
la Wiener Neustadt, Viena şi Brno din 1874 pînă în 1930. - 619, 
638. 

Otecestvennîe Zapiski (Ore11ecrae1tHbte 3anucKu) - publicaţie politică -
literar.'.i rusă, a apărut la Petersburg din 1820 pînă In 1884, cînd 
a fost i nterzisă de guvernul ţarist ; din redacţie au făcut parte, între 
alţii, V. G. Belinski (pînă în 1846) ; A. I. Herzen a colaborat la 
revistei ; în 1868 revista a fost redactată de N. A. Nekrasov şi 
M. I. Saltikov-Scedrin : revista a grupat în jurul ei intelectualitatea 
democrată-revoluţionară ; după moartea lui Nekrasov (1877) a de
venit purtătorul de cuvînt al narodnicilor. - 116. 
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The PaZZ Mali Gazette - cotidian, a apărut la Londra din februarie 
1865 pînă în 1920 ; a promovat o orientare conservatoare ; Marx ş1 
Engels au întreţinut relaţii cu redacţia din iulie 1870 pînă în iunie 
1871. - 641, 651, 656. 

F�.:;nier. Jllustrirter Volks-Kalender - publicaţie editată în limba ger
mană de către Partidul muncitoresc socialist din America de Nord , 
din 1883 pînă în 1904. - 431. 

Progress - revistă lunară de probleme de ştiinţă, politică şi  litera
tură ; a apărut la Londra din 1883 pînă în 1887. Pentru o perioadă 
a fost apropiată de cercurile socialiste. Eleanor Marx-Aveling ş1 
Edward Aveling s-au numărat printre colaboratorii ei. - 11, 79. 

l'uck - săptămînal umoristic american, a apărut din 1877 pînă în 1918 
la New York. - 658. 

Le Radical - cotidian burghez-radical ; a apărut la Paris dm 1881 
pînă în 1928. - 571. 

Rccht vovr Allen - cotidian socialist olandez ; fondat în 1879 de Fer
d inand Domela Nieuwenhuis. - 10. 

The Reµublic:an - revistă burgheză-radicală ; a apărut sub acest 
titlu d in  1800 pînă în 1886 la Londra. - 11. 

La Repu.biique Franr;aise - cotidian radical-burghez, fondat de Leon 
Gambetta ; a apărut din 1871 pînă în 1924 la Paris. - 393. 

Revista Socială - prima publicaţie teoretică socialistă din România ; 
a apărut lunar din 1884 pină în 1887 la Iaşi sub redacţia lui IoLin 
Nădejde. - 554. 

Revolutwn de Paris - săptămînal, a apărut la Paris din iulie 17.89 
pînă în februarie 1794 ; pînă în septembrie 1790 a fost redactat de 

. publicistul revoluţionar democrat .Elisee Loustallot. - 99, 126. 

Revue philosophique de la France et de l'etranger - pubiicaţie lunară, 
a apărut la Paris din 1876. - 423. 

Reynolds's fli"ewspaper - săptămînal muncitoresc, apare din 1850 la 
Londra ; a fost fondat de democratul mic-burghez G. W. Mac.\rthur 

. Reynolds, care întreţinea legături cu cartiştii, sub titlul „Reynolds's 
Wcekly N eewspaper'". - 651. 

Rheini:;cli e Jahrbilcher zur gesellschaftlichen Reform - publicaţie edi
tată de publicistul radical Hermann Pi.ittman n  ; au apărut numai 
două numere, primul în august 1845 la Darmstadt, al doilea la sfîr
şitul anului 1846 la Bellevue în apropiere de Constantza. ln această 
publicaţie au apărut două articole ale lui Engels. Orientarea ei a 
fost totuşi determinată de „adevăraţii" socialişti. - 466. 

Severnii Vestnik fCeaep1tbtu BecrHUK) - revistă lunară literar-ştiinţifică ; 
a aparut la Petersburg din 1885 pină în 1898 ; pînă la jumătatea 
anului 1891 a avut o orientare liberal-narodnică. - 322, 346. 

Slovo ( C11oao ) - revistă lunară literară şi de popularizare a ştiinţei, 
de orientare liberală ; a apărut la Petersburg din 1878 pină in 

· · aprilie 1881. - 116. 
Der Social-Demokrat - a apărut de trei ori pe săptămînă la Berli l 
· :  de la 15 decembrie 1864 pînă în 187 1 ca organ al Uniunii Generale 
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a muncitorilor germani, sub redacţia lui Johann Baptist von 
!',chweitzcr und Hofstetten. A publicat unele articole ale lui i\Ianc 
!?i Engels. - 95, 106, 108, 114, 141, 206, 285. 

El Socwl!�ta - cotidian, ulterior săptăminal, organ central al Parti
dului muncitoresc socialist din Spania ; fondat de Pablo Igle�1as, 
apare la Madrid din 1885. - 454, 582. 

Le Social,stc - săptăminal fondat la Paris în 1885 de Jules Guesde � 
din redacţie făceau parte, între alţii, Paul Lafargue şi Gabriei 
DevillE.> ; pînă în 1902 a fost organul Partidului muncitoresc fran
cez iar din 1902 pînă în 1905 organul Partidului socialist din 
Franţa ; din 1905 - organul Partidului socialist francez : în ulti
mele două decenii ale secolului trecut Engels a colaborat la a::est 
ziar. - 416, 429, 453, 482, 543, 551, 574, 582, 608, 613, 636, 6'13, 659. 

Le Suir - cotidian burghez francez de orientare republicană ; ap:ire 
la Pari5 din 1867. - 58. 

Der Sozialdemokrat - organ central al social-democraţiei germane ; 
in perioada cît a fost în vigoare legea excepţională împotnva so
ciali5tilor, din septembrie 1879 pînă în septembrie 1888 a apărut la 
Zuriei1 şi din octombrie 1888 pînă la 27 septembrie 1890 la Londra 
�i era difuzat ilegal in Germania ; datorită ajutorului considerabil 
pe rare i l-au dat Marx şi Engels ziarul a depăşit lipsurile teore
tice aproape inerente şi a devenit agitator, propagandist şi organi
zator colectiv al partidului în lupta împotriva legii excepţ10nale 
împotriva socialiştilor ; în 1881 a început colaborarea permanentă a 
lui Marx şi mai ales a lui Engels, care nu s-a limitat la publicarea 
de articole, ci s-a extins în toate sferele conducerii unui ziar revo
luţionar. „Sozialdemokrat" a fost „stindardul partidului german'· 
(Engel s). - 7, 11, 17, 18, 23, 31, 42, 52, 53, 55, 61 ,  78, 82, 83, 86, 9 1 ,  
95, 107, 147, 148, 167, 177, 195, 208, 209, 226, 238, 265, 267, 268, 283, 
289, 305, 327, 374, 381, 441, 446, 45� 46� 499, 544, 561, 576, 629. 

Der Sozialist - săptămînal, organ al Partidului muncitoresc socialist 
clin America de Nord ; a apărut din 1885 pină in 1892 la New 
York. - 294, 295, 301, 407, 431, 435, 454, 481, 523, 568, 631. 

Silddeutsche Post. Unabhăngiges Demokratisches Organ fiir jedermann 
aus dem Volk - cotidian democrat, a apărut la Milnchen din 1869' 
pînă in 1084. - 140. 

The Stand.ard - cotidian de oriPntare conservatoare ; fondat la Londra 
în 1827. - 69, 84, 92, 136, 426, 4î4, 586. 

7'he Standard - săptămînai editat la New York de Henry George. 
- 5Ru. 

The Statist - săptămînal conservator pentru probleme economice ş i  
politice ; apare din 1878 l a  Londra. - 358. 

THne- revistă lunară de orientare socialistă ; a apărut din 1879 pinii 
in 1891 la Londra. - 579, 6121 619. 

The Times - cotidian fondat la Londra la 1 ianuarie 1785 sub titlul 
„Daily Universel Register", de la 1 ianuarie 1788 apare sub titlul 
„ The Times" ; cel mai mare cotidian conservator din Anglia. - 69_ 
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To-Day - revistă lunară de orientare socialistă ; a apărut din aprilie 
1883 pină în iunie 1889 la Londra ; din iulie 1884 pînă în 1886 a 
apărut sub redacţia lui Henry Mayer Hyndman. - 79, 83, 89, 90, 96, 
109, 117, 118, 122, 156, 157, 165, 172, 177, 191, 195, 204, 206, 235, 237, 
244, 245, 294, 321, 388, 389, 397, 416, 431, 451, 482, 483, 533, 560, 602, 
620, 649. 

Le Travailleu1· - săptămînal socialist ; a apărut în 1884 la St. Pierre
les-Calais cu participarea lui Jules Guesde, Paul Lafargue şi Ga
briel Deville. - 95, 99, 1 18.  

Vo'.ce of the People - săptămînal al Partidului muncitoresc socialist 
din America de Nord ; a apărut la începutul anului 1883 la New 
York. - 15. 

La Voie du Peuple - cotidian socialist ; a apărut de la 2 pînă la 8 
februarie şi de la 18 februarie pînă la 17 martie la Paris ; d m  
redacţie făceau parte, între alţii, Gabriel Deville, Jules Guesde, Al
bert Duc-Quercy. - 542, 553, 557, 559, 571. 

Volksfreund - cotidian socialist austriac ; fondat la Brno în 1881. 
- 454. 

Volks-Kalender - publicaţie social-democrată ; a apărut la Braun
schweig din 1874 pînă în 1878 ; editor şi redactor-şef a fost Wilhelm 
Bracke. - 370, 371, 484. 

Der Volkstaat - organul central al Partidului muncitoresc social-demo
crat (eisenachienii), a apărut la Leipzig de la 2 octombrie 1869 pină 
la 29 septembrie 1876 (la început de două ori pe săptămînă, iar din 
iulie 1873 - de trei ori). Propagînd concepţiile curentului revolu
ţionar din mişcarea muncitorească germană, a fost supus permanent 
persecuţiilor din partea guvernului şi  a poliţiei. Componenţa lui era 
in continuă schimbare din cauză că redactorii erau arestaţi, dar 
conducerea generală a redacţiei a rămas în miinile lui W. Lieb
knecht. O mare influenţă asupra caracterului lui a avut A. Bebel, 
care conducea editura „ Volkstaat". Marx şi Engels au colaborat 
permanent la acest cotidian. - 251. 

Volkswille - cotidian austriac, a apărut la Viena din ianuarie 1870 
pînă în iunie 1874. - 657. 

Volkszeitung - cotidian burghez, organ de presă al burgheziei cu ten
dinţe opoziţioniste ; a apărut la Berlin din 1853 pînă in 1889. - 316, 
323. 

Vorwiirts ! - apărut din ianuarie pînă în decembrie 1844 de două ori 
pe săptămînă la Paris ; sub influenţa lui Marx şi Engels, care dm 
vara anului 1844 făceau parte din redacţie, a început să propage 
idei comuniste ; ziarul era finanţat de Marx şi de Engels ; la ce
rerea guvernului prusian la mijlocul lui ianuarie 1845 guvernul 
Guizot a cerut lui Marx şi celorlalţi colaboratori ai lui „ Vorwărts '." 
să părăsească Franţa. - 52. 

Vorwiirts - organul central al Partidului muncitoresc socialist din 
Germania ; a apărut la Leipzig din octombrie 1876. Marx şi Engels 
au acordat un sprijin permanent redacţiei. Apariţia lui a fost inter
zisă la sfirşitul lunii  octombrie 1878 în baza legii excepţionale îm
potriva socialiştilor. - 251. 
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l' ossische Zeitung vezi Koniglich privilegirte Zeitung von Staats-und 
gelehrten Sachen. 

Weekly Dispatch - săptăminal, a apărut la Londra din 1801 pînă tn 
1928 ; în deceniul al 9-lea s-a situat pe poziţii radicale. - 5881 651. 

Wochenblatt der N. Y. Volkszeitung - supliment al lui "New Yorker 
Volkszeitung". - 118, 244. 
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A 
A bdul Hamid al 11-lea (1842-

1918) sultan al Turciei 
(1876-1909). - 505. 

Adam, Jean-Victor-Vincent (1801 
-1867) - pictor şi litograf fran
cez. - 83. 

Adam, Juliette (născută Lamber) 
(1836-1936) - scriitoare şi pu
bliblicistă franceză ; a fondat şi 
condus „La Nouvelle Revue" 
(1879-1886) - 423. 

Adler, Georg (1863-1908) "'-- eco
nomist şi publicist burghez, so
cialist de catedră, autor al mai 
multor lucrări pe teme social
politice. - 189, 342, 344, 360. 

Adler, Victor (1852-1918) - unul 

dintre fondatorii şi militanţii 
Partidului social-democrat aus
triac ; în 1889-1895 a corespon
dat cu Engels, delegat la Con
gresul internaţional muncitoresc 
socialist din 1889, redactor la 
„Gleichheit" şi „Arbeiter-Zeit
ung" care apăreau la Viena ; ul
terior reprezentant al aripii 
bportuniste din Partidul social
tlemocrat austriac şi  din Inter
naţionala a II-a. - 62. 

Ahn, Johann Franz (1796-1865) -

pedagog, autor de manuale pen
tru diferite limbi europene (me
toda Ahn) foarte răspîndite in 
secolul al XIX-lea. - 53. 

Alexandru al 11-lea (18 18-1881) -
ţar la Rusiei (1855-1881). - 337, 
507, 576. 

Alexandru al III-lea (1845-1894) 
- ţar al Rusiei (1881-1894). -
39, 46, 59, 79, 115, 254, 279, 458, 
473, 480, 483, 495, 496, 500, 501, 
504, 505, 507, 540, 572, 576, 643 .  

Alexander Karl, duce de Anhalt
Bernburg (1805-1863) - bolnav 
mintal, a domnit din 1834 pînă 
în 1863. - 199. 

Alekseev, Nikolai Aleksandrovici 
(1852-1893) - primarul Mosco
vei (1886-1893). - 506. 

Allen, Sarah - proprietăreasă d in  
Londra. - 162. 

Althorp, John Charles Spencer 
conte şi viconte (1782-1845) -
om de stat britanic, whig, mem
bru al parlamentului, cancelar 
al trezoreriei (1830-1834). - 441. 

Anderfuhren - în deceniul al 
9-lea student în drept la Berna. 
- 204. 

Ariosto, Lodovico (1474-1533) -
poet al Renaşterii italiene, operă 
principală „L'Orlando furioso". 
- 53. 

Aristofan (aprox. 446-aprox. 385 
î.e.n.) - mare dramaturg grec, 
autor al unor comedii politice. 
- 355. 

Arnim, Ludwig Achim von (178 1-
1831) - poet, alături de Clemens 
Brentano principalul reprezen-
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tant al romantismului timpuriu 
(aşa-numitul romantism de la 
Heidelberg). - 284. 

Auer, Jgnaz (1846-1907) - publi
cist ; din 1869 membru al Par
tidului muncitoresc social-demo
crat, în 1874 secretar al condu
cerii partidului, în 1875-1877 
unul dintre cei doi secretari ai 
Partidului muncitoresc socialist 
din Germania. Redactor la „Ber
liner Freie Presse" (1877), depu
tat în Reichstag (1877-1878, 1880 
şi 1881, 1884-1887 şi 1890-
1907) ; pînă în 1893 în disputele 
din interiorul partidului a sus
ţinut punctele de vedere ale lui 
Bebel, dar în anii următori s-a 
situat pe poziţii oportuniste. 
163, 167. 434. 

August - vezi Bebel, August. 

Aveiing, Edward (1851-1898) 
socialist englez, medic, scriitor, 
publicist ; împreună cu Samuel 
Moore a tradus volumul I al 
�Capitalului" în limba engleză ; 
din 1884 membru al Social De
mocratic Federation; unul din
tre fondatorii Ligii Socialiste 
(1884), în 1889 s-a retras din Ligă 
din cauza practicilor ei anc1r
histe, în ultimele două deceni i  
ale secolului trecut unul dintre 
organizatorii mişcării de masă a 
muncitorilor necalificaţi şi a şo
merilor, delegat la Congresul 
muncitoresc internaţional socia
list din 1889 ; din 1884 tovară
şul de viaţă al fiicei lui Marx, 
Eleanor. - 11, 79, 83, 99, 1 19, 
122, 126, 131-132, 145, 156, 162, 
165, 169, 172, 175, 177, 191, 202, 
206, 207, 214, 223, 236, 243-246, 
259, 262, 271, 296, 300, 320, 322, 
325, 343, 355, 364, 366, 367, 373, 
375, 381, 386, 389, 393, 396, 399, 
400, 408, 416, 428, 430, 435, 441, 
442, 449, 451, 455, 462, 469, 
476, 478, 482, 487, 491, 495, 513, 
517, 526, 530, 533-535, 538, 541, 
543, 544-552, 553, 554, 558-561, 
562, 567, 568, 572-574, 577, 579, 

580, 581, 582-584, 585, 586, 588-
590, 594, 595, 601-605, 606, 607, 
611-612, 616, 619, 620, 626, 629, 
640, 642, 644, 647, 648. 

Aveling, Eleanor vezi Marx-Ave
ling, Eleanor 

Aveling, Thomas William Baxter 
(m. 1884) - pastor englez, tatăl 
lui Edward Aveling. - 601. 

Avenel Georges (1828-1876) 
istoric şi  publicist francez, de
mocrat, autor al mai multor lu
crări privind istoria revoluţiei 
franceze. 3

,
93, 587. 

B 
. .  :- ·  

Babeuf, Franr;ois.-NoeL (Gracchus) 
(1760-1797) revoluţionar 
.francez, comunist utopic, a"con
dus, împreună cu Buonartoti şi 
Darthe „Conspiraţia egal'ilor" 
(1796). In 1797 a fost decapitat. 
- 588. . l '  

Bachofen, Johann Jakob (1815-
1887) - istoric şi jurist elveţian, 
fondatorul dreptului comparat. 
Principala lucrare - „Das Mu
tterrecht". - 189, 205, 207.„ 

Baernreither, Joseph Marip, �1845 
-1925) - om politic austi:iac, 
jurist şi publicist ; în 1876 de
putat în Landtagul Boemiei, 
din 1885 deputat în parlamen
tul austriac. - 618, 630, 633. 

Bahr, Hermann (1863-1934°> 
critic literar, scriitor şi drama
turg. - 191. 

Bakunin, Mihail A leksandrovici 
(1814-1876) - publicist rus, re
voluţionar, ulterior unul dintre 
principalii reprezentanţi ai anar
hismului ; participant la reyolu
ţia din 1848-1849 din Germa
nia ; a influenţat din punct de 
vedere ideologic mişcarea · na
rodnică din Rusia ; membru al 
Asociaţiei Internaţionale a ·  Mun
c itorilor în cadrul căreia s-a ma
nifestat ca adversar înverşunat 
al marxismului, la congresul de 
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la Haga (1872) a fost exclus 
pentru activitate scizionistă. 
14, 112,  286, 423. 

Balzac, Honore de (1799-1850) 
cel mai de seamă reprezentant 
al realismului critic în litera
tura franceză. - 76, 320. 

Bamberger, Ludwig (1823-1899) -
0!11 politic, economist şi publi
CISt, democrat ; participant la 
insurecţia din Baden-Palatinat 
din 1849, ulterior emigrant în 
Elveţia, Anglia şi  Olanda iar din 
1 853 în Franţa ; în 1866 a reve
nit in Germania unde a fost 
pînă în 1880 lider al partidului 
naţional-liberal, din 1884 al par
bdului liberal, deputat in Rei
chstag (1871-1893). - 419. 

Baring, Edward Charles (1828-
1897) - bancher englez. - 540. 

Barker, Henry Ambrase - socia-
list englez, pînă în 1888 secre

. tar al Socialist League. - 650. 

Baron vezi Kautsky, Karl. 

Basly, Emile-Joseph (1854-1928) 
- miner francez socialist ; a 
organizat greva minerilor în 1880 
�i 10134, în 1085 a fost deputat 
republican şi în 1891 deputat 
socialist, în timpul grevei de la 
Decazeville din 1886 a fost expo
nentul şi reprezentantul intere
selor minerilor, preşedinte al 
sindicatului minerilor. - 403, 
4 04; 406, 410, 417, 421-4�4. 43:.!, 
582. 

Bastiat, Claude-Frederic (1801-
1850) - economist francez, a 
preconizat armonia intereselor 
de· clasă în societatea capitalis
tă ; „cel mai plat şi de aceea cel 
mai tipic reprezentant al apo
logeticii economice vulgare„ 
(Marx). - 184. 

Battenberg, Aleksander (1857-1893) 
- fiul prinţului de Hessen, sub 
numele de Alexandru I cneaz 
al .Bulgariei (1879-1886), a pro
movat o politică filoaustriacă. -
328, 503, 505, 507, 572, 588. 

B�, E_rnest Belfort (1854-1926) -
1st�ri� englez, filozof şi ziarist 
socialist, unul dintre primii pro
pagatori ai marxismului în An
glia ; militant al aripii de stîn
ga din Social Democratic Fede
ration, unul dintre fondatoru 
lui Socialist League (1884), dm 
1883 a întreţinut relaţii de prie
tenie cu Engels ; unul dintre 
fondatorii (1911) şi liderii Parti
dului socialist britanic din care 
a fost exclus in 1916 din cauz..1 
concepţiilor sale social-şovini<;
te. - 79, 109, 117,  126 131 132 
156, 166, 172, 177, 201,' 2 23: 23< 
236, 243, 246, 271, 400, 424, 429, 
430, 435, 438, 462, 480, 495, 541, 
600, 608, 617, 622, 637. 

Bebel, August (1840-1913) - mi
litant de seamă al mişcării mun
citoreşti germane şi internaţio
nale, de profesiune strungar în 
lemn ; prieten şi discipol al lui 
Marx şi Engels ; în 1863 unui 
dintre fondatorii Uniunii gene
rale a muncitorilor germani <;i 
unul dintre conducătorii acec� 
teia, iar din 1 867 preşedintele 
ei, membru al Internaţionalei I 
din 1866, în 1 869 unul din tre 
fondatorii Paritidului muncito
resc social-democrat ; deoutat în 
Reichstagul Germaniei d e  Nord 
(1867-1870) şi în Reichstagul 
german (1871-1881 şi 18tl3-
1913) ; în timpul războiului fra,1 -
co-prusian s-a pronunţat împ0-
triva planurilor anexioniste ale 
Prusiei şi pentru apărarea Co
munei din Paris ; ca adve1 sar 
al militarismului prusian a mi
litat pentru unificarea Germa
niei pe cale revoluţionar-demo
crată ; militant al Internaţiona
lei a II-a ; in ultimul deceniu al 
secolului trecut şi  la începutul 
secolului al XX-lea a luat ati
tudine împotriva reformismului 
şi revizionismului, dar în ultima 
perioadă a vieţii sale a făcut o 
serie de greşeli cu caracter cen
trist. - 18, 23, 24, 27-30, 37, 52, 
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57-60, 61, 73, 82, 85-88, 103, 
1 18, 148, 149-152, 155, 163, 164, 
164, 187, 195, 197-200, 201, 203, 
205, 209, 2 10, !12, 219-222, 224, 
229-234, 238-241, 244, 250-253, 
265, 266-268, 284, 304-306, 3 15-
317, 328, 338-342, 351-353, 359, 
378, 381-386, 389, 401-404, 417 
-422, 426-427, 428, 429, 434, 
438, 459-462, 473-477, 489-491, 
492, 495, 499-502, 558, 561, 565, 
567, 606, 624-625, 627-628, 632, 
636, 638, 648. 

Bebel, Frieda (1869-1948) - fiica 
lui August Bebel - 625, 628. 

Bebel, Julie (1843-1910) din 1866 
soţia şi tovarăşa de luptă a lui 
August Bebel ; a participat la 
lupta împotriva legii excepţio
nale împotriva socialiştilor. 
565, 625, 627. 

Becker, Bernhard (1826-1882) 
scriitor şi redactor ; participant 
la revoluţia din 1848-1849, dele-

. gat la congresul de constituire 
al Uniunii  generale a muncito
rilor germani, preşedintele ace">
teia (1864-1865), în 1870 a ade
rat la Partidul muncitoresc so
cial-democrat, delegat la congre
sul de la Haga (1872) al Inter
naţionalei I ; în 1874 s-a înde
părtat de mişcarea muncito
rească, a publicat o lucrare în 
care a defăimat Comuna din 
Paris. - 123. 

"13ecker, Elisabeth (m. 1884) - so
ţia lui Johann Philipp Becker. 
- 102. 

Becker, Johann Philipp (1809-
1886) - de profesiune perier, 
militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi inter
naţionale ; participant la revo
luţia din 1848-1849 ; organiza
tor al secţiilor germane din El
veţia ale Internaţionalei I, dele
gat la Conferinţa de la Londra 
(1865) şi la toate congresele In
ternaţionalei I. A corespondat 
cu Carol Farcaş, unul dintre 

conducătorii secţiei din Timişoa
ra a Internaţionalei I, căruia la 
1 ianuarie 1869 i-a trimis car
netul de primire jn Internaţio
nală, împreună cu alte zece do
cumente de primire de noi mem
bri ; redactor al revistei „ Vor
bote" (1866-1871) şi al revistei 
„Precurseur" (1877-1887) ; prie
ten şi tovarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels. - 30, 31, 54, 74, 
102, 103, 153, 154, 201, 202, 264, 
265, 297, 298, 360, 361, 376, 447, 
468, 481, 485, 489, 490-494, 495, 
518. 

Beckmann, Johann (1793-1811) -
fondatorul tehnologiei ca ştiin
ţă ; a publicat mai multe lucrări 
pe probleme de agricultură, eco
nomie, tehnologie şi  alte ramuri 
ale ştiinţei. - 605. 

Behrens - inginer, asociatu( lui 
Bismarck la fabrica de hirtie 
din Verzin. - 199, 20l. 

Berger, Louis Konstanz (1829-
1891) - industriaş şi politician ; 
din 1865 membru al Camcr ei 
deputaţilor din Prusia şi' în 
1873-1881 deputat în Reichstag, 
membru al partidului progresist. 
din 1874 s-a aflat în fruntea 
unui grup care se situa intre 
partidul progresist şi partidul 
liberal. - 501. 

Bernstein, Caroline (prin căsăto
rie Bamberger) (1855-1884) 
sora lui Eduard Bernstein. 
235. 

Bernstein, Eduard (1850-1932) 
redactor şi  publicist, din 1872 
membru al Partidului muncito
resc social-democrat ; în 1876 s-a 
stabilit la Zilrich în calitate · d e  
secretar literar a l  lui Karl H&h
berg, în decembrie 1880 a staei
lit contacte cu Marx şi Engefs 
şi de atunci a corespondat per
manent cu aceştia, mai ales cu 
Engels, devenind sub influenţa 
lor adept al marxismuiui ; re
dactor al ziarului �Sozialdemo
krat" (1881-1890) ; din 18D6 s-a 
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manifestat ca revizionist al 
marxismului ; a fost unul din
tre conducătorii aripii oportu
niste a social-democraţiei ger
mane şi a Internaţionalei a II-a. 
- 11, 17, 20, 25, 28, 31, 37-42, 
43, 54-57, 69-70, 71, 7f!, 77, 78-
80, 82, 89, 94, 96, 106, 108, 1 10, 
114, 1 15, 1 22, 123, 126-128, 1 29, 
130, 137, 1 38, 141, 142-144, 146-
148, 154, 155, 160, 163, 164, 167, 
1 68, 173-174, 176-178, 187, 188-
189, 190-192, 194, 196, 200, 203-
205, 207, 208, 209, 214,  215-217, 
225, 235-237, 247, 249, 250, 26 1 ,  
265, 268, 281, 282-284, 299, 304, 
305, 3 18, 323, 326-330, 345, 363-
365, 381, 382, 386, 399, 406, 445, 
456, 457-458, 461, 464, 466, 489, 
490, 491-494, 495, 496, 519, 587-
589, 598, 637, 638. 

Bernstein, Jakob (m. 1384) - ta
tăl lui Eduard Bernstein, meca
nic de locomotivă. - 235. 

Besant, Annie (1847-1933) - po
liticiană burgheză-radicală, a 
aderat temporar la mişcarea so
cialistă ; în deceniul al 9-lea al 
secolului trecut a făcut parte 
din Fabian Society şi din Social 
Democratic Federation, în 1874-
1888 l-a sprijinit pe CharlPs 
Bradlaugh, a participat la con
stituirea trade-unionurilor pen
tru muncitorii necalificaţi iar 
ulterior la mişcarea hindu din 
India ; preşedinta Societăţii teo
zofice (1907-1933). - 99, 605, 
606, 637. 

Beust, Friedrich von (1817-1899) 
- ofiţer prusian, în 1848 a fost 
trecut în rezervă din cauza con
vingerilor sale politice ; în 1848 
a fost membru al comitetului 
din Koln al Uniunii muncitori
lor, coeditor şi redactor al lui 
„Neue KOlnische Zeitung", unul 
dintre conducătorii militari ai  
insurecţiei din Baden-Palatinat 
din 1849, a emigrat în Elveţia, 
ca profesor la Ziirich a preco
nizat reforme şcolare în spiritul 
lui Pestalozzi şi Frobel : mem-

bru al secţiei germane din Zii
rich a Internaţionalei I, în 1869-
s-a retras din mişcarea munci
torea!>că. - 6 14, 617, 621, 637. 

B.iming, Thomas - propagandist 
şi reprezentant de frunte al 
trade-unionurilor, militant de 
frunte în Socialist League, unul 
dintre organizatorii lui Norl.1 of 
England Socialist Federation 
(1887). - 600. 

B1smarck, Otto, pr,11ţ de (1815-
1898) - om de !>tat şi diplomat 
al Prusiei şi Germaniei, repre
zentant al intereselor iuncheri
mii prusiene ; ambasador la Pe
tersburg (1859-1862) şi la Pa
ri<; (1362) ; prim-ministru al Pru
siei (1862-1872 şi 1873-1890) � 
cancelar al Confederaţiei Ger
maniei de Nord (1867-1871) şi 
al Imperiului german (1 871-
1890) ; a realizat unificarea ger
maniei pe cale antidemocrată, 
prin războaie dinastice ; a asi
gurat prin măsuri politic•� in
terne alianţa dintre iuncherime 
5i marea burghezie şi a acţionat 
pe linia întăririi militarismului 
gPrmano-prusian ; ca adversar al 
mişcării muncitore-;;ti a promul
gat în 1878 legea excPpţională 
împotriva socialiştilor care, prin 
lupta clasei muncitoare, a fost 
abolită în 1890 ; aceasta a con
stituit principala cauză a căde
rii  sale. - 29, 38-4 1, 58, 74, 87, 
96, 11� 1 16, 1 28, 133, 134, 139, 
140, 143, 149, 151, 152, 190, 192, 
1 98, 201, 209, 2 10, 2 12, 2 15, �24, 
234, 235, 279, 328, 332, 337, 341, 
346, 358, 362, 369, 375, 409, 420, 
427, 428, 429, 432, 453, 458, 459, 
473-477, 479, 480, 483, 499-503, 
505-510, 517, 522, 540, 550, 553, 
555, 558, 581, 584, 588, 597, 620. 
633, 636, 640, 643, 658. 

Blanc, Jean-Joseph-Louis ( 1811-
1882) - socialist mic-burghez. 
ziarist şi istoric francez ; în 1848 
membru al guvernului provizo
riu şi al comisiei de la Luxem
bourg ; s-a situat pe o poziţie 



1l02 Indice de nume 

de pactizare cu burghezia ; în 
august 1848 a emigrat in Anglia, 
unde a fost unul dintre condu
cătorii emigraţiei mic-burgheze 
de la Londra ; în 1870 a revenit 
în Franţa ; deputat în Adunarea 
naţională din 1871 ; adversar al 
Comunei din Paris. - 76, 340, 
352, 405, 421, 461, 495. 

Bland, Hubert (1856-1914) - zia
rist englez, membru al Social 
Democratic Federation, unul din
tre fondatori i  lui Fabian Socie
ty jn cadrul căreia a fost, pînă 
în 1911, trezorier şi  membru al 
comitetului executiv. - 366, 389. 

Bleichrăder, Gerson von (1822-
1893) - financiar german, di
rectorul unei mari bănci din 
Berlin, bancherul personal al 
lui Bismarck, consilierul lui ne
oficial în probleme financiare şi 
intermediar în diferite afaceri 
oneroase. - 1 13, 116, 374. 

Blenker, Ludwig (Louis) (1812-
1863) - fost ofiţer, democrat 
burghez, participant la i nsurec
ţia din 1849 din Baden-Palatinat 
după care a emigrat în S.U.A. 
unde a participat la Războiul 
civil (1861-1865) de partea nor
d iştilor. - 285. 

Blind, Karl (1826-1907) - publi
cist, democrat mic-burghez ; par
ticipant la insurecţia din Baden
Palatinat din 1848-1849, în de
ceniul al 6-lea a fost unul din
tre conducătorii emigraţiei mic
burgheze germane de la Londra, 
din 1869 naţional-liberal. - 366. 

Block, Maurice (1816-1901) 
economist şi  statistician fran
cez, membru al Academie des 
sciences morales et politiques. 
- 223, 224. 

Blas, Wilhelm (1849-1927) - zia
rist şi  istoric german ; din 1872 
membru al Partidului muncito
resc social-democrat, unul din
tre redactorii ziarului „ Volks
:staat" (1872-1874) ; în 1874 l-a 

cunoscut pe Marx, a colaborat 
la „Neue Zeit" şi la „Neue 
Welt", deputat în Reichstag 
(1877-1878, 1881-1887, 1890-
1906 şi 1912-1918) unul dintre 
reprezentanţii aripii de dreapta 
a fracţiunii social-democrate din 
Reichstag, în timpul primului 
război mondial social-şovinist ; 
după revoluţia din noiembrie 
1918, preşedinte al guvernului 
provizoriu iar în 1919-1920 pre
şedinte al Wilrttembergului. -
27, 29, 38, 151, 173, 294, 463. 

Blowitz, Henri-Georges-Stephan
Adolphe-Opper de (1825-1903) 
- ziarist, originar din  Boemia, 
în 1870 a luat cetăţenia fran
ceză ; incepind din 1871 a fost 
corespondentul cotidianului „ Ti
mes" unde a publicat interviuri 
luate unor politicieni de sea
mă. - 423. 

Blum, Robert (1807-1848) - zia
rist, democrat mic-burghez re
voluţionar ; în 1848 lider al ari
pii de stînga din Adunarea na
ţională de la Frankfurt ; în oc
tombrie 1848 a participat la in
surecţia de la Viena, după vic
toria contrarevoluţiei a fost îm
puşcat. - 285. 

Bădiker, Tonio (Anton) Wilhelm 
Laurenz Karl Maria (1843-
1907) - funcţionar guvernamen
tal, începînd din 1881, în calita
te de consilier în ministerul de 
interne s-a ocupat de legislaţia 
industrială şi de asigurări şi, în 
calitate de reprezentant al mi
n isterului, a prezentat aceste 
probleme în Reichstag, în 1884-
1897 preşedinte al Casei asigu
rărilor sociale. - 39. 

Boelling, Hedwig (născută En
gels) - (1830-1904) - sora lui 
Friedrich Engels. - 219. 

Boisguille bert, Pierre Le Pesant, 
sieur de (1646-1714) - econo„ 
m ist francez din perioada abso
lutismului feudal, a dezvoltat 
unele elemente ale economiei 
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politice clasice burgheze în ca
drul unei concepţii generale feu
dale pronunţîndu-se pentru în
lăturarea mizeriei maselor. 
627. 

Bonaparte - vezi Napoleon al 
JIJ-lea. 

Borde, Frederic - ziarist, socia
list mic-burghez. - 40. 

Bordollo, Julius - editor şi librar 
american, membru al Partidului 
muncitoresc :socialist din Ame
rica de Nord. - 563. 

Borkheim, Sigismund Ludwig 
(1825-1885) comerciant şi 
scriitor, democrat revoluţionar ; 
participant la revoluţia din 
1848-1849 (a participat la asal
tul arsenalului din Berlin .5i la 
insurecţia din Baden-Palatinat), 
a emigrat in Elveţia ş1 apoi în 
Franţa, din 1851 a locuit la 
Londra ; începînd din 1860 a 
fost în relaţii de prietenie cu 
Marx şi Engels ; a tradus lu
crări ale revoluţionarilor ruşi. 
- 153, 203, 266, 374, 376, 378, 
463, 466. 

Born, Stephan (numele adevărat 
Simon Buttermilch) (1824-1898) 
- zeţar, redactor, membru al 
Ligii comuniştilor, participant 
la revoluţia din 1848-1849, or
ganizatorul şi unul dintre liderii 
Asociaţiei muncitorilor, în tim
pul revoluţiei a promovat o ori
entare economică-oportunistă, în 
1850 a fost exclus din Liga Co
muniştilor şi s-a retras din miş
carea muncitorească. - 345. 

Bougeart, Alfred (1815-1882) -
publicist francez de stînga, a 
scris lucrări despre istoria re
voluţiei franceze. - 393. 

Boulanger, Georges-Ernest-] ean-
M arie (1837-1891) - general 
francez, a luptat împotriva Co
munei din Paris, cu sprijinul lui 
Clemenceau a devenit ministru 
de război în guvernul Freycinet 
(1886-1887) ; printr-o propagan-

da antigermană revanşista şi 
prin demagogie politică a încer
cat să instaureze dictatura mili
tară în Franţa. - 509, 588, 614. 
622. 

Boyer, Antoine (Antide) (1850-
1918) - muncitor francez, -;ocia
list ; membru al Comunei din. 
Marsilia, în 1885 a candidat pe 
listele republicane şi a fost 
membru al Camerei deputaţilor. 
iniţiatorul mişcării sociallste la 
Les Bouches-du-Rhâne. - 404. 
406, 410. 

Bracke, WWielm (1842-1880) -
comerciant, editor, librar, social
democrat german, unul dmtre 
fondatorii Partidului muncito
resc social-democrat (1869) şi 
unul dintre reprezentanţii mar
xişti de frunte al acestuia ; Îll 
1865 a fondat secţia din Braun
schweig a Asociaţiei generale a 
muncitorilor germani, începind 
din 1867 a fost casierul Asocia
ţiei ; la congresul de la Ei'>Pn
ach a fo5t ales în conducerea 
partidului, implicat în procesul 
de înalta trădare de la Braun
schweig din 1871, deputat in 
Reichstag (1877-1879) ; prin 
scrierile sale a contribuit la in
depărtarea la5selleanismului 5i 
la promovarea marxismului în 
Germania ; unul dintre cei mai 
apropiaţi prieteni ai lui Marx 
!ii Engels. - 27, 371. 

Bradlaugh, Charles (1833-1891) -

ziarist englez, radical-burghez. 
adversar al socialismului, redac
tor la săptămînalul „The Natio
nal Reformer" (1860), deputat de 
Northampton în parlamentul 
britanic. - 99, 119, 400, 601, 608. 
642. 

Brăuer - croitor, lassalleaoist ; 
reprezentant la Hamburg al 
Uniunii generale a muncitorilor 
germani,  la mijlocul anilor 7() 
s-a retras din Uniune devenmd 
lulerul unei secte care milita 
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impotriva unificării cu eisena
chienii. - 657. 

Bray, John Francis (1809-1897). 
economist englez, socialist 

utopic, adept al lui Owen ; a 
formulat teoria „banilor-mun
ci\". - 158. 

Brenm, Claude (născut aprox. 
1851) - miner francez, provoca
tor, din ordinul poliţiei a pro
vocat, în 1884, o explozie la 
mina Montceau-les-Mines. 
263. 

Erentano, Clemens (1778-1842) -
poet, alături de Ludwig Achim 
von Arnim principalul repre
zentant al romantismului tînăr 
(aşa-numit de la Heidelberg). -
284. 

Brentano, Lujo (Ludwig Joseph 
(1844-1931) - economist apar
ţinind şcolii istorice tinere din 
Germania, socialist de catedră, 
reformist burghez, unul dintre 
fondatorii Uniuni i  pentru poli
tică socială (1872). - 415, •46. 

Bright, John (1811-1889) - fabri
cant englez, lider proeminent 
al burgheziei radicale ; adept al 
liberului schimb, unul dintre 
fondatorii Ligii împotriva legilor 
cerealelor, începînd d in anii 60 
liderul partidului liberal (aripa 
de stînga), de mai multe ori 
mini stru în guvernele liberale. 
- 384. 

BroadhousP, John vezi Hyndmann, 
Henry Mayers. 

Broadhurst, Henry (1840-1911) -
muncitor constructor şi politi
cian englez ; lider al fracţiuni i  
liberale a vechilor trade-unionu
ri, secretar al comitetului par
lamPntar al Congresului trade
unionurilor (1875-1900), deputat 
în parlament (partidul liberal), 
in 1886 subsecretar de stat in 
guvernul Gladstone. - 62, 633. 

Hrocher, Gustave (1850-1924) -
profesor, de origine franceză, 

participant la mişcarea revolu
ţionară internaţională ; a trăit 
un timp în Rusia (adept al m1ş
cari i  narodnice), din 1874 pînă 
în 1893 a locuit la Londra unde 
i-a cunoscut pe Marx şi pe En
g<'ls ; începînd din 1893 a aae
rat la anarhişti în Elveţia ; a 
simpatizat cu marea revoluţie 
din octombrie. - 18. 

Brooks, J. G. - spiritualist ame
rican, a simpatizat cu mişcarea 
socialistă. - 482. 

Brousse, Paul-Louis-1\farie (1844-
1912) - medic şi politician fran
cc>z, socialist mic-burghez ; par
tidpan t la Comuna din Paris, 
dupa înfrîn gerea acesteia a emi
grat în Elveţia unde a aderat 
la anarhi7ti, unul dintre fonda
torii Partidului muncitoresc 
francez, la congresul de la 
Saint-Etienne (1882) a provocat 
scindarea partidului, ulterior 
unul dintre liderii 'ii ideologii 
posibiliştilor. - 73, 100, 110, !'26, 

224, 287, 416, 417, 543, 544, 595. 

Bucher, Lothar (1817-1898) - ju
rist şi publicist ; în 1848 depu
tat în Adunarea naţională pru
siană (centru stînga), după în
frîngerea revoluţiei din 1848-
1849 a emigrat la Londra, cores
pondent al lui „Nationaler Zeit
ung" din Berlin ; incepînd din 
1864 colaborator al lui Bismarck 
la mini-sterul de externe. - 371. 

Bii.ckle:·, Joh ann (Schinderhannes) 
(aprox. 1780-1803). - 198. 

Bunge, Nikolai Kristianovici (1823 
- 1895) - jurist rus, economist 
ş1 statistician, ministru de fi
nanţe (1881-1886). - 358. 

Duonarroti, F:lippo Michele (l 7Gl 
-1837) - revoluţionar italian, 
participant la mişcarea revolu
ţionară din Franţa de la sfir
şitul secolului al XVIII-lea şi 
începutul secolului al XIX-lea, 
comunist utopic, tovarăş de lup
tă al lui Babeuf ; cartea lui 



„Conspiration pour l'egalite dite 
de Babeuf". (1828) a contribuit 
la reluarea tradiţiei babouviste 
fa mişcarea muncitorească. -
225, 588. 

Burdett-Coutts, Angela Georgiana, 
baroană (1814-1906) - filan
troapă aristocrată engleză. -
394. 

Burn.", John (1858-1943) - repre
zentant al mişcării muncitOl'eşti 
engleze, în anii 80 unul dintre 
liderii noilor trade-unionuri 
pentru muncitorii necalificaţi, 
unul dintre organizatorii grevei 
docherilor londonezi (18B!I) ; în 
anii 90 a trecut la trade-unionis
mul liberal şi a acţionat împo
triva mişcării socialiste ; înce
pînd din 1892 membru al pa;-
lamentului, ministru al auto 
administraţiei comunale (1905-
1914) şi al comerţului (1914) în 
guvernele liberale, cînd a izbuc
nit războiul a demisionat. - 346, 
366, 596. 

Burns, Lydia (Lizzy, Lizzie) (1827 
-1878) - muncitoare irlandeză, 
a participat la mişcarea il"lan
deză de eliberare naţională ; a 
doua soţie a lui Engels, sora 
primei lui soţii, Mary Burn5. 
623. 

Burrows, Herbert (1845-1922) 
funcţionar englez, radical bur
ghez, a aderat la mişcarea so
cialistă ; unul dintre fondatorii 
lui Social Democratic Fedcra
tion, a participat la orgam.zarea 
noilor trade-unionuri pentru 
muncitorii necalificaţi, lid;·rul 
aripii socialiste în mişcarea su
fragetelor, în 1914 s-a situat pc 
poziţii şoviniste. - 195, 237, 
243, 366. 

Burt, Thomas (1837-1922) - mi
ner englez, trade-unionist, secre
tar al uniunii minerilor din 
Northumberland, deputat în par-

lament (1874-1918), a promovat 
o politica liberală. - 610. 

Buttermilch vezi Born, Stephan. 

c 
Cabet, Etienne (1788-1856) ju-

rist francez, comunist uto;iic ; 
în 1834 a plecat în exil m An
glia unde a fost influenţat de 
ideile lui Owen, redactor al zia
rului „Le Populaire" (1841-
1849) ; în 1848-1856 a încercat 
să aplice în S.U.A. teoriile ex
puse în romanul său „ Voyage 
en !carie" prin înfiinţarea unor 
colonii comuniste model. - 120 
340. 

• 

Caffarel, Louis-Charles (1829-
1907) - general francez, '?ef al 
marelui stat major în ministerul 
de război (1887), a fost demis 
în urma unor afaceri oneroa
�e. - 635. 

Calderon de la Barca, Pedro (160ct 
-1681) - mare dramaturg spa
niol. - 53. 

Camelinat, Zephirin (1840-1932) -
turnător în bronz francez, par
ticipant activ la mişcarea mun
citorească şi la mişcarea socia
listă ; unul dintre conducătorii 
secţiei din Paris a Internaţio
nalei I, participant la Comuna 
din Paris, după înfrîngerea aces
teia a emigrat în Anglia, după 
amnistie a revenit în Franţa, în 
1885 a candidat pe lista repu
blicană şi a fost ales, i-a spriji
nit pe minerii grevi5ti de la 
Decazeville (1886). - 404, 406, 
410, 417, 420-424, 433. 

Campbell, Sir George (1824-1892) 
- funcţionar colonial britanic 
în India, liberal, autor al mai 
multor lucrări despre India, 
membru al parlamentului. -
179. 

Capefigue, Jean-Baptiste, Honore, 
Raymond (1802-1872) - scriitor 
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şi istoric francez, monarhist. -

76. 

Carnat, Marie-Fran<;ois-Sadi (1837 
-1894) - om de stat francez re
publican burghez modenit, a 
ocupat mai multe funcţii minis
teriale, după demisia lui Jules 
Grevy - preşedinte al Republi
cii (1887-1894). - 652. 

Carol al X-lea (1757-1836) - re
ge al Franţei (1824-1830). 
220. 

Carpanter, Edward (1844-1929) 
publicist englez ; în anii 80 a 
aderat la mişcarea socialistă. -
235, 237. 

Cassagnac, Paul Granier de (1843 ·-
1904) - ziarist şi politician 
francez, devenit celebru pentru 
duelurile şi polemicile sale. -
622. 

Cassiodorus, Flavius Magnus Au
relius (aprox. 490 - aprox. 580) 
- om de stat şi scriitor roman ; 
a scris o istorie a goţilor. -
295. 

Cave Sir, Lewis William (1832-
1897) - jurist englez, din 1881 
membru al Tribunalului su
prem. - 426. 

Cerioli - socialist italian. - 204. 

Cernîsevski, Nikolai Gavrilovici 
l1828-1889) - mare democrat
revoluţionar şi filozof materia
list rus, om de ştiinţă, scriitor 
şi critic literar ; unul dintre pre
cursorii marxismului în Rusia. 
- 159. 

Cervantes, Saavedra, Miguel de 
(1547-1616) - cel mai de seamă 
scriitor spaniol. - 53, 355. 

Chamberlain, Joseph (1836-1914) 
- om de stat şi  politician bri
tanic ; unul dintre liderii aripii 
radicale a partidului liberal, pri
mar al oraşului Birmingham 
(1873-1875), de mai multe ori 
ministru, ideolog al imperialis-

mului britanic. - 265, 359, 364, 
367, 401. 

Champion, Henry Hyde (1857-
1928) - editor şi publicist en
glez, pînă în 1887 membru al 
Social Democratic Federation, 
unul dintre liderii lui Labour 
Electoral Association a trade
unionurilor ; redactor şi editor 
al cotidianului „Labour Elec
tor" ; temporar a întreţinut re
laţii secrete cu conservatorii, în 
anii 90 a emigrat în Australia. 
- 177, 235, 237. 243, 364, 367. 
398, 541, 596, 637. 

Chemnitz, Matthăus, Friedrirh 
(1815-1870) - jurist, autorul 
liedului „Schleswig-Holstein me
erumschlungen". - 285. 

Chevremont, Fran<;ois - autorul 
unei lucrări despre Jean-Paul 
Marat. - 393. 

Churchill, George Charles Spen
cer duce de Malborough (1844-
1892) - aristocrat englez, fra
tele lui Randolph Henry Spen
cer Churchill. - 440. 

Churchill, Randolph Henry Spen
cer, lord, duce de Malborough 
(1849-1895) - om de stat en
glez, unul dintre liderii conser
vatorilor, secretar de stat pen
tru India (1885-1886), ministru 
de finanţe (1886), promotor al 
expansionismului colonial, ad
versar al independenţei Irlan
dei, adept al socialismului de 
stat. - 237, 440. 

Clarus - pictor francez care a 
colaborat la „Le Socialiste". -

350. 

Clemenceau, Georges-Benjamin 
(1841-1929) - publicist şi om 
politic francez ; în 1871 mem
bru al Adunării naţionale, în
cepînd din 1876 a făcut parte 
din grupul parlamentar al ra
dicalilor, al cărui lider a deve
nit ulterior ; fondator şi redac
tor-şef al cotidianului „La Jus
tice", preşedinte al consiliului 
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de miniştri (1906-1909 şi 1917-
1920), a promovat o politică im
perialistă. - 101, 191, 226, 2G5, 
267, 297, 314, 317, 320, 330, 3J2, 
333, 404, 405, 410, 421, 432, 437, 
4 76, 523, :i95, 638, 652. 

Cloots, Jean-Baptiste du Val-de
Grâce, baron de (pseudonim -

Anacharsis C.) (1755-1794) -
scriitor şi om politic francez de 
origine germană, la începutul 
Revoluţiei franceze a făcut par
te din clubul iacobin şi a fost 
membru al Convenţiunii .  - 393. 

Cohn, Gustav (1840-1919) - eco
nomist ; începînd din 1875 pro
fesor la Zilrich şi apoi la Got
tingen. - 449. 

Crawford, Emily (1831-1915) -
zianstă engleză, corespondenta 
la Paris a unor cotidiene en
gleze. - 409, 588. 

Cramer, Wil liam, Randall (1838-
1908) - dulgher, unul dintre li
derii trade-unionurilor din An
glia şi  \adept al mişcării paci
fiste ; uhul dintre fondatorii şi  
liderii Uniunii asociaţiilor dul
gherilor şi tîmplarilor, membru 
al London Trades Council, al 
British National League for the 
Independence of Poland şi al 
Labour League ; unul dintre or
ganizatorii mitingului de consti
tuire a Internaţionalei I, care a 
avut loc la 28 septembrie 18b4 
la St. Martin's Hall, membru al 
Consiliului general al Interna
ţionalei I şi  secretar general al 
acestuia (1864-1866), delegat la 
Conferinţa de la Londra (1865) 
şi la Congresul de la Geneva 
(1866), membru al comitetului 
executiv al Reforme League ; în 
timpul luptei pentru reforma 
electorală a militat pentru o po
litică de compromis, ulterior a 
aderat la partidul liberal ; mem
bru al parlamentului (1885-1895 
şi 1900-1908). - 320, 595, 610. 

Creuzer, Georg Friedrich (1771-
1859) - cercetător al antichi-

tăţii ; a scris despre mitologu�· 
precum şi despre arta şi litera
tura antichităţii. - 559. 

Cumberland, Ernst August, duce 
de (1845-1923) - fiul lui Geor
ge al V-lea, regele Hanovre1, a 
emis pretenţii asupra tronului. 
Hanovrei (începînd din 1878) 51 
al Braunschweigului (începînd 
din 1884). - 221. 

Cuno, Theodor Fndrzch (1847-
1934) - inginer constructor de 
maşini şi ziarist, militant al miş
cării muncitoreşti germane şi 
internaţionale ; în 1870 membru 
al Asociaţiei culturale a mun
citorilor din Viena, în 1871 a 
fondat secţia din Milano a In
ternaţionalei I ,  delegat la con
gresul de la Haga (1872) unde
a susţinut politica Consiliului 
General împotriva bakumsmu
lui ; începînd din 1872 a militat 

pentru I nternaţionala I în S.U.A . •  
unul din liderii lui The Knights 
of Labour, colaborator la .,New 
Yorker Volkszeitung". - 18, 502. 

D 
Daniels, Roland (1819-1855) 

medic, începînd din 1844 prieten 
şi tovarăş de luptă al lui Marx � 
unul dintre fondatorii comunit."i
ţ1i din Koln a Ligii Comunişti
lor, începînd din 1850 membru 
al Organului central d in Koln 
al Ligii comuniştilor ; a fo�t 
unul dintre pionierii apl icării 
materialismului dialectic la do
meniul ştiinţelor naturii ; în 
1852 a fost implicat în procesul 
comuniştilor de la Koln, a ae
cedat din cauza consecinţelor 
anchetei. - 349. 

Danielson, Nikolai Franţevici 
(pseudonim Nikolai-on) (1844-
1918) - scriitor şi economist 
rus, unul dintre ideologii narod
nicismului în ultimile două de
ceni i  ale secolului trecut ; timp 
de mai mulţi ani a purtat co-
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respondenţă cu Marx şi Engels ; 
a tradus în limba rusă volume
le I, II şi III  ale „Capitalului" 
lui Marx (volumul I împreună 
cu G. A. Lopatin). - 92, 99, 104, 
132, 257, 263, 273, 288, 292, 318, 
322, 346-348, 395-397, 512, 556, 
581. 

Dante Aiigheri (1265-1321) - ce
lebru poet italian. - 53, 355. 

Darbyshire, John - membru al 
secţiei din Manchester a Inter
naţionalei I. - 109. 

Darwin, Charles Robert (1809-
1882) - celebru naturalist en
glez, fondatorul teoriei selecţiei 
şi evoluţiei plantelor şi  anima
lelor. - 107, 225. 

Davitt, Michael (1846-1906) 
muncitor irlandez, democrat re
voluţionar, unul dintre liderii 
mişcării de eliberare naţională 
a Irlandei, unul dintre organi
zatorii (1879) şi liderii Ligii 
agrare irland�ze, adept al auto
guvernării Irlandei (Home Ru
le), membru al parlamentului 
(1895-1899), a simpatizat cu So
cial Democratic Federation. 
126, 365, 579. 

Davout, Louis-Nicolas, duce de 
Auerstaedt, prinţ d'Eckmilhl 
(1770-1823) mareşal al Franţei, 
unul dintre cei mai apropiaţi to
varăşi de arme al lui Napo
leon 1, a participat la războaiele 
Franţei napoleoneene. - 331. 

Defoe, Daniel (aprox. (1660-1731) 
- scriitor şi  publicist englez, 
a scris lucrări de economie, po
l itică, istorie şi religie, autorul 
romanului „Robinson Crusoe". 
- 194. 

Drmostene (384-322 i.e.n.) - cele
bru orator al antichităţii, om 
de stat în Atena. - 201. 

Demuth, Helene (Lenchen, Nim) 
(1823-1890) - menajera şi prie
tena credincioasă a familiei 
Marx. după moartea lui Marx 

a trăit în casa lui Engels. - 31, 
34, 36, 46, 50, 51, 63, 64, 66, 68, 
80, 82, 85, 98, 108, 1 10, 111,  1 19, 
121, 123, 125, 127, 130, 134, 137, 
146, 169, 170, 175, 178, 223, 225, 
246, 263, 269, 273, 288, 291, 292, 
301, 315, 321, 326, 343, 348, 356, 
373, 375, 394, 415, 430, 450, 451, 
454, 464, 467-469, 478, 479, 487, 
499, 518, 526, 527, 541, 543, 544, 
565, 571, 584, 596, 605, 606, 6 13,  
614,  623, 637, 641,  647, 648, 655, 
656, 658. 

Denhardt, Fritz vezi Sax, Ema
nuel Hans. 

De Paepe, Cezar (1842-1890) -
tipograf, ulterior medic, militant 
de seamă al mişcării muncito
reşti belgiene ; membru al 
Uniunii generale federative din 
Belgia, unul dintre fondatorii 
secţiei belgiene a Internaţiona
lei I, membru al consiliului fe
deral de la Bruxelles, delegat la 
conferinţele de la Londra (1865 
şi 1871) la congresul de la Lau
sanne (1867), de la Bruxelles 
(1868) şi de la Basel (1869) ; du
pă congresul de la Haga i-a spri
j in it un timp pe bakunişti ; în 
1885 unul dintre fondatorii par
tidului muncitoresc belgian. -

586. 

Dereure, Simon (1838-1900) - ciz
mar, militant al mişcării mun
citoreşti franceze şi internaţio
nale, blanquist, membru al seC'
ţiei din Paris a Internaţionalei 
I ,  a făcut parte din redacţia co
tidianului „La Marseillaise", 
membru al Comunei din Paris, 
după înfringerea acesteia a emi
grat în Elveţia şi apoi în 
S. U.A. ; delegat la congresele de 
la Basel (1869) şi de la Haga 
(1872) ale Internaţionalei ; după 
amnistie a revenit în Franţa, 
din 1882 membru al Partidului 
muncitoresc francez. - 143. 

Deville, Gabriel (1854-1940) -
publicist şi socialist francez ; 
membru al Partidului muncito-
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resc francez ; autorul unei pre
.zen tări de popularizare a volu
mului I al „Capitalului", pre
-cum şi al altor lucrări filozof1-
ce, economice şi istorice, dele
gat la Congresul muncitore„c 
internaţional socialist din 1880 ; 
la începutul secolului al XX-lea 
a părăsit mişcarea muncitoreas
că. - 49, 51, 55, 64, 66, 67, 68, 
80-82, 94, 98, 101, 105, 115, 117, 
118, 137, 146, 183, 310, 312, 320, 
379, 381, 400, 410, 434, 456, 498, 
571, 608, 636. 

Dietz, Johann Wilhelm He:nrich 
(1843-1922) - tipograf şi librar 
social-democrat ; fondatorul edi
turii J. H. Dietz, precum şi al 
editurii social-democrate de la 
Stuttgart, deputat în Reichstag 
(1881-1918), în ultimii ani de 

viaţă a combătut oportunismul 
şi revizionismul. - 24, 26, 32, 
41, 63, 82, 106, 163, 164, 200, 203, 
205, 206, 208, 209, 212, 229, 2 16, 
249, 345, 414, 452, 453, 463, 466, 
471, 472. 

Dietzgen, Joseph (1828-1888) -
tăbăcar, filozof autodidact, pro
pagator înflăcărat al marxi'>
mului ; participant la revoluţia 
din 1848-1849, în 1852 membru 
al Ligii comuni-:;tilor, a ajuns în 
mod independent la principiile 
materialismului dialectic, ince
pînd de la mijlocul anilor 60 
a corespondat cu Marx ; fon
datorul secţiei din Siegburg a 
Internaţionalei I, membru al 
partidului muncitoresc social-de
mocrat ; delegat la congresul de 
la Haga al Internaţionalei I 
(1872) ; s-a stabilit în S.U.A., a 
fost redactor la „Sozialist" dm 
New York şi la „Arbeiter Zei
tung" din Chicago. - 296, 389, 
433, 481, 573. 

Dilke, Sir Charles Wentworth 
(1843-1911) - politician şi scrii
tor britanic, unul dintre liderii 
anpn radicale a partidului li
beral, locţiitor al ministrului de 

externe (1880-1882), preşedinte 
al departamentului pentru ad
ministraţia locală (1882-1885). 
- 265. 

Disraeli (D'Israeli), Benjamin, din 
1876 conte de Beaconsfield 
(1804-1881) - om de stat şi 
scriitor britanic, unul dintre li
derii toryi iar apoi al partidului 
conservator, ministru de finanţe 
(1852, 1858-1859 şi 1866-1868), 
prim-ministru (1868 şi 1874-
1880). - 503, 646, 648. 

Dobroliubov, Nikolai Aleksand1·0-
vici (1836-1861) - mare demo
crat revoluţionar rus, critic li
terar şi filosof materialist ; unul 
d intre precursorii social-demo
craţiei ruse. - 159. 

Dolgorukaia, Ekaterina MihaiZov
na (prinţesa Iurievskaia) (1846-
1922) din 1880 soţia ţarului Ale
xandru al II-iea. - 576. 

Donald, Alexander Karley (m. 
aprox. 1915) - militant al miş
cării muncitoreşti en�leze, mem
bru al Socialist League ; la mij
locul ultimului deceniu al se
colului trecut s-a retras din 
mişcarea muncitorească. - 600. 

Donkin - medic englez, l-a tratat 
pe Marx şi familia sa în 1881-
1883. - 271. 

Dormoy, Jean (1851-1898) - me
talurgist francez, militant al Par
tidului muncitoresc francez ; în 
1883 împreună cu Jules Gue�de 
�i Paul Lafargue a fost arestat ; 
consilier intim (1888), consilier 
departamental, primar al ora
şului Montlm;on, delegat la toate 
congresele partidului muncito
resc francez şi ale Internaţ10-
nalei a II-a, din 1889 şi 1896. 
- 118. 

Douai, Karl Daniel Adolph (1819-
1888) - profesor şi ziarist, de
mocrat mic-burghez, ulterior so
cialist, de origine franceză ; par
ticipant la revoluţia din 1848-
1849 din Germania, în 1852 a 
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emigrat în S.U.A., redactor la 
„New Yorker Volkszeitung" 
(1878-1888), colaborator la „ Vor
warts" din Berlin. - 18, 295, 
431, 551. 

Drumont Edouard-Adolph (18-14-
1917) ' - publicist reacţionar 
francez, autor al unor lucrări 
şi articole antisemite. - 510. 

Drysdale Charles Robert - me
dic engl ez, neomalthusianist. -

Duc-Quercy, Albert (născut aprox. 
1856) - ziarist francez, socia
list ; unul dintre fondatorii par
tidului muncitoresc francez 
(1879), ca redactor la „L'Intran
sigeant" a sprijinit greva de la 
Anzin şi de la Decazeville, re
dactor la „Cri du Peuple", pină 
în 1914 secretar de redacţie b 

L'Umanite" în timpul primului 
;ăzboi mondial s-a situat pe po
ziţii şoviniste. - 434. 

IJilhring Eugen (1813-1921) 
materlalist vulgar, ideolog al 
socialismului mic-burghez rea�
ţionar, din 1863 docent al Uni
versităţii din Berlin, in 1677 a 
fost concediat din cauza opozi
ţiei faţă de guvern, in anii  70 
a exercitat o puternică influ
enţă asupra social-democraţiei 
germane, concepţiile sale . filozo
fice şi economice eclecttce au 
fost criticate de Engels in lu
crarea „Domnul Eugen Diihring 
revoluţionează ştiinţa". - 248, 
288, 519. 

Lupont Anthime-Eugene (aprox. 
1831-1881) - constructor de 
instrumente muzicale : partici
pant la insurecţia din iunie 1848 
de la Paris, emigrant la Londra, 
membru al Consiliului General 
al Internaţionalei I (1864-1872), 
secretar corespondent pentru 
Franţa (1865-1871), delegat la 
conferinţele de la Londra din 
1867 ş i  1871, şi la congresele • 
de la Geneva (1866), de la Lau
sanne (1867), de la Bruxelles 
(1868) şi de la Haga (1872), a 

luptat pentru afirmarea politicii 
lui Marx şi Engels ; în iulie 
1870 a fondat la Manchester o 
secţie a Internaţionalei, membru 
al Consiliului federal britanic al 
Internaţionalei (1872-1873), în 
1874 s-a stabilit în S.U.A. -
310. 

Eaton - socialist american , mem
bru al Comitetului Executiv al 
Partidului muncitoresc socialist 
din America de Nord (1886-
1887). - 545. 

Eccarius, Johann Georg (1818-
1889) - croitor, tovarăş de lup
tă al lui Marx şi Engels, pro
pagator al socialismului ştiinţi
fic ; membru al Ligii celor 
drepţi, din 18-17 membru ai Li
gii comuniştilor şi al Organului 
ei Central ,  unul dintre liderii 
A5ociaţiei culturale a muncito
rilor germani de la Londra � 
unul dintre participanţii la mi
tingul de constituire a Interna
ţionalei I de la 28 septembrie-
1864 de la St. Marin's Hall„ 
membru al Consiliului General 
al Internaţionalei I (1864-1872)„ 
secretar corespondent pentru 
America (1870-1872), secretar 
general (1867-1871), delegat al 
Consiliului General la toate con
gresele şi conferinţele Interna
ţionalei I pînă în 1872 ; pînă în 
1872 a sprijinit politica lui Marx. 
ulterior lider al trade-unionuri
lor liberale engleze. - 368, 459. 
543. 

Ede vezi Bernstein, Eduard. 

Edward (Edouard) vezi Aveling, 
Edward. 

Eisengarten, Oskar - tipograf, so
cial-democrat, emigrant la Lon
dra, secretar al lui Engels (1884. 
-1885). - 155, 161, 170, 177. 
190, 275. 

Elizabeta I (1533-1603) - regin3• 
Angliei (1658-1603). - 151.  
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Ely, Richard Theodore (1854-
1943) - economist american. -
294. 

Engels, Chai.ZOtte (nă<;cută Bredt) 
(1833-191 2) - soţia lui Emil 
Engels, fratele lui Friedrich En
gels. - 227, 528. 

Engels, Elisabeth Franziska 1"\1au
ritia (1797-1873) - mama lui 
Friedrich Engels. - 227. 

Engels, Emii (1828-1884) - fra
tele lui Friedrich Engels, asociat 
al firmei Ermen & Engels din 
Engelskirchen. - 218, 219, 227, 
228. 

Engels, Emzl (1858-1907) - ne
potul lui Friedrich Engels, fiul 
lui Emil Engels, asociat al f1-
wei Ermen & Engels din En
gel�kirchen. - 5 28, 529. 

Engels, Emil (născut 1885) - fiul 
lui Emil Engels, nepotul lui 
Friedrich Engels. - 528, 529. 

Engels, Emma (născută Croon) 
(n. 1834) - soţia lui Henrn.1.nn 
Engels. - 219. 

En9cls, Friedrich (senior) (1796-
1860) - tatăl lui Friedrich En
gels ; fabricant din Barmen, aso
ciat la firma Ermen & Engels 
din Manchester şi la filiala aces
teia din Engelc;kirchen ; pietist. 
- 219, 228. 

Engels, Hermann (1822-1905) -
fratele lui Friedrich Engels, fa
bricant din Barmen, asociat la 
firma Ermen & Engels din En
gelskirchen. - 218, 219, 228, 

Engels, Hermann Friedrich Theo
dor (1858-aprox. 1910) - nepo
tul lui Friedrich Engels, fiul lui 
Hermann Engels, asociat al fir
mei Ermen & Engels din En
�elskirchen. - 118, 219, 528, 529. 

Engels, Johanna Klara (născută 
Răhring) (n. 1862) - soţia lui 
Emil Engels, nepotul lni Frie
.drich Engels. - 529. 

Engds, Rudolph (1831-1903) -
fratele lui Friedrich Engels, fa
bricant din Barmen, asociat al 
fiJ·mei Ermen & Engels din En
gelskirchen. - 219. 

Engc>ls, Rudolf Moritz (1858-
1893) - nepotul lui Friedrich 
Engels, fiul lui Rudolf Engels, 
fabricant, asociat al firml'i Er
men & Engels din Engelc;kir
chen. - 529. 

Eschil (525-456 î.e.n.) celebru 
dramaturg grec, creatorul trage
diei clasice. - 355. 

F 
Fabian, Heinrich Wilhelm so-

cial-democrat, emigrant în 
S.U.A. - 128, 191, 294. 

Faerber, Salo - comerciant din 
Breslau, social-democrat. - 336, 
409. 

Faraday, Michael (1791-1867) -
celebru cercetător al naturii en
glez, autodidact ; în 1831 a des
coperit inducţia electromagne
tică. - 394. 

Ferry Jules-Franc;ois-Camille (1832 
-1893) - avocat şi politician 
francez, lider al republicanilor 
moderaţi ; membru al Guver·rn
lui apărării naţionale şi primar 
al Parisului (1870-1871), a lup
tat împotriva mişcării revolu
ţionare, preşedinte al consiliu
lui de miniştri (1880-1881 şi 
1883-1885) ; a promovat o po
litică de cuceriri coloniale. -
1 13, 265, 267, 332, 622, 635, 639, 
642, 652. 

Fielding, John - membru al So
cial Democratic Federation. -
364, 366. 

Fitzgerald, Charles L. - ziarist 
englez, în anii 80 a aderat la 
mişcarea socialistă, secreVir re
prezentant al Social Democratic 
Federation (1884-1885), unul 
dintre redactorii ziarului „Jus
tice". - 89, 235-237, 243. 
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Fleischmann, Adolf - mare co
merciant, consilier comercial. -
69. 

Flii.gel, Johann Gottfried (1788-
l855) - lexicograf. - 372. 

Fock. - 196. 

Forster, Henry - ofiţer englez. 
450. 

Fortm, Edouard - publicist fran
cez, membru al partidului mun
citoresc francez, a tradus mai 
multe lucrări ale lui Marx, în
tre care „Optsprezece brumar 
al lui Ludovic Bonaparte" (ld91) 
în limba franceză. - 68, 310, 
334, 343, 356, 544, 554, 571. 

Foster, Rachel. - 390, 408, 432, 
456, 585. 

F'ourier, Franc;ois-M arie-Churles 
(1772-1837) - celebru socialist 
utopic francez. - 135, 143, 185. 

Frankel, Leo (1844-1896) - giu
vaergiu, militant al mişcării 
muncitoreşti ungare şi interna
ţionale, tovară5 de luptă al lui 
Marx şi Engel';, me·nbru al Co
munei din Paris, membru al 
Consiliului General al Interna
ţionalei I şi secretar corespon
dent pentru Austro-Ungaria, de
legat la Conferinţa de la Lon
dra (1871) şi la Congresul de la 
Haga (1872), unul dintre fonda
torii Partidului muncitoresc un
gar (1880), participant la unele 
congrese muncitoreşti socialiste 
internaţionale. - 80, 248, 617. 

FreHigrath, Ferdinand (1810-1876) 
- mare poet democrat-burghez 
al revoluţiei din 1848-18·19. 
unul dintre redactorii lui „Neue 
Rheinisch Zeitung", membru al 
Ligii comuniştilor ; în 1851-1860 
emigrant la Londra, perioadă în 
care s-a retras din mişcarea 
muncitorească. - 39, 57. 

Freiwald Thilringer vezi Quarck, 
Max. 

I'reyeinet, Charles-Louis de Sau
lces de (1828-1923) - om de stat 
5i diplomat francez, republ:can 
burghez moderat ; în mai multe 
rînduri ministru, preşedinte al 
Consiliului de miniştri (1879-
1880, 1882, 1886 şi 1890-1892). 
în 1892, compromis în afacerea 
Panama, a demisionat 5i tem
porar s-a retras din viaţa poli
tică. - 418, 652. 

Freytag, Otto - avocat din Leip
zig, social-democrat ; apărător 
al lui Bebel, LiebknPcht 5i altor 
social-democraţi în diferite pro
cese, inclusiv în procesul de 
înaltă trădare din 1872, deputat 
social-democrat în Landtagul 
saxon (1877-1879). - 106, 128. 
246, 249, 251, 252, 500. 

Friedrich Karl 1\Jikolaus (1828-
1885) - prinţ de Prusia, general, 
din 1870, feldmareşal. - 297. 
299, 301. 

Frederic Wilhelm (1831-188!1) -

prinţ moştenitor al Prusiei (1861 
-1888), sub numele de Frederic
al III-lea împărat la Germaniei 
şi rege al Prusiei (1888). - 39. 
150, 265, 640, 643. 

F rederic Wilhelm al III-lea (1770' 
-1840) - rege al Prusiei '1797 
- 1840). - 150. 

Frederic Wilhelm al IV-lea (1795 
-1861) - rege al Prusiei (1840-
1861) din 1857 bolnav mintal. -
38. 

Fritzsche, Fr:edrich Wilhelm (1825 
- 1905) - muncitor în indus
tria tutunului, ; participant l a  
revoluţia din 1848-1849, unul 
dintre fondatorii Uniunii gene
rale a muncitorilor germani 
(1863) şi ai Uniunii muncitorilor 
din industria tutunului (1865), 
preşedinte al sindicatului mun
citorilor d in industria tutunu1ui 
pînă în 1878, delegat la congre
sul de la Eisenach (1869) şi la 
Congresul de unificare de la 
Gotha (18'Z5), membru în Reichs-
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tagul Germaniei de Nord (1868 
-1871) şi al Reichstagului Ger
maniei (1877-1881) : m 1881 s-a 
stabilit în S.U.A. şi s-a retras 
din mişcarea muncitor.easC"a. -
28, 85. 

Frohme, Ka1'l Franz Egon (Hl:>0-
1933) - constructor de maşmi,  
redactor şi publicist, în ani i  70 
lassallean ; colaborator la aife
rite cotidiene social-democrate, 
deputat în Reichstag (1881-
1918), a făcut parte din aripa 
de dreapta a fracţiunii sodal
democrate, delegat la cong1·esul 
muncitoresc internaţional soci<1-
list (1889), după 1896 l-a spriji
mt pe Bernstein, popularizind 

concepţii revizioniste. - 122, 129, 
294, 304, 315, 419, 561. 

G 
Galezowski, Xaxier (nă!>CUt 1833) 

- oftalmolog polonez, a t1·ăit la 
Paris şi, din 1870, şi-a luat ce
tăţenia franceză. - 622. 

Gambetta, Leon (1838-1882) 
avocat şi om de stat francez, r<>
publican burghez moderat ; 
membru al Guvernului apărări i  
naţionale (1870-1871) ; a orga
nizat în provincie rezistenţa ar
mată împotriva trupelor germa
ne ; preşedinte al Consiliului de 
miniştri şi ministru de externe 
(1881-1882). - 406. 

Gaulier, Alfred Nico las (născut 
1829) - politician şi publidst 
francez, radical, membru al Ca
merei deputaţilor. - 429, 438. 

Geiser, Bruno (1846-1898) - zia
rist, din 1869 membru al Parti
dului muncitoresc social-demo
crat din Germania, agitator în 
Saxonia, în 1872 membru al In
ternaţionalei I, în 1875 redactor 
la n\Tolksstaat", în 1877-1886 re
dactor Ia "Neue Welt", deput'lt 
:în Reichstag (1881-1887), repre
zentant al aripii de dreapta a 
fracţiunii social-democrate din 

Rl'ichstag în 1887, prin hotanrea 
Congresului de la St. Gallen a 
fo5t revocat din funcţiile ce le 
deţinea pe linie de partid. -
27, 39, 60, 86, 128, 142, 151, 166, 
173, 187, 191, 203, 217, 230, 294, 
304, 434, 477, 561, 636. 

Ge01ge, Henry (1839-1897) - pu
blicist american, econom1�t bur
gi1ez, a militat pentru naţionc.
lizarea pammtului de catre c;tat 
ca mij loc pentru soluţionarea 
tuturor contradicţiilor d1r:1 socie
tatea capitalistă ; a încercat să 
ajunga în fruntea m i5cării mun
citore5ti americane şi s-o orien
teze pe calea reformismului bur
ghez - 19, 47, 79, 87, 1 18, :..35, 
514, 521, 522, 529-532, 580, 6oe, 
613, 620, 631, 632. 

Gerz i/le-Reache, Gaston-Marze-Si
dozne-Theonile (nascut 1854) -
avocat francez 'ii politician ; de
putat de Guadelupa (insulă din 
Arhipelagul Antilele Mici). -
180. 

Giers, Nikolai Karlovici (1820-
1895) - diplomat rus, ambasa
dor la Teheran (1863), la Berna 
(1869), la Stockholm (1872), func
ţionar în ministerul de externe 
(1875-1882), ministru de externe 
(1882-1895). - 358, 453, 158, 
480, 507. 

Giffen, Sir Robert (1837-1910) -
economist englez şi statistician, 
'ieful secţiei de statistică din 
Board of Trade (1876-1897). - 2. 

Girardin, Emile de (1806-1881) -
publicist şi politician francez, 
din anii 30 pînă în anii 60 a fost, 
cu unele mici întreruperi, redac
tor la cotidianul "La Presse" şi 
apoi la "Liberte" ; în politică 
s-a remarcat printr-o totală lip"să 
de principii ; înainte de revolu
ţia din 1848 s-a aflat în opoziţie 
faţâ de guvernul Guizot, în tim
pul revoluţiei a fost republican 
burghez, deputat în Adunare:d 
naţională legislativă (1850-1851), 
ulterior bonapartist. - 635, 639. 
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Gladstone, wm;am Ewart (1809-
1898) - om de stat britanic, 
tory, apoi peelist, în a doua ju
mătate a secolului trecut lider 
al partidului liberal ; ministru 
de finanţe (1852-1855 şi 1859-
1866) şi prim-ministru (1868-
1874, 1880-1885, 1886 şi 1892-
1894). - 113, 226, 265, 279, 301, 
3;)0, 441, 488, 495, 504, 637, 642. 

Goethe, Johann Wolfgang von 
(1749-1832) - 53, 96. 

Gouize, Albert - ziarist francez, 
socialist, colaborator la „Cri du 
Peuple" şi la „Voie du Peuple". 
- 571. 

Gmy, John (1798-1850) - econo
mist englez, socialist utopic, dis
cipol al lui Robert Owen, teore
tician al "banilor muncă". -
208. 

Grcfry, Franr;ois-Paul-Jules (1807-
1891) - om de stat francez, re
publican burghez moderat ; pre
şedinte al Republicii (1879-
1887), în 1887 a fost nevoit să 
demisioneze din cauza scanda
lului provocat de afacerile one
roase ale ginerelui său, Daniel 
Wilson. - 46, 301, 636, 639, 6-12. 

Grillenberger, Karl (1848-1897) -
redactor şi editor ; din 1869 
membru al Partidului muncitn
resc social-democrat din Germa
nia, redactor şi editor al unor 
ziare social-democrate locale şi 
unul dintre organizatorii editurii 
social-democrate din sudul Ger
maniei, deputat in Re1ch�tag 
(1881-1897), unul dintre expo
nenţii aripii de dreapta a fra<'
ţiunii social-democrate dm 
Reichstag. - 230. 

urimaux, Louis-Edouard (HIJ;,-
1900) - chimist francez. - 28H. 

Gronlund, Laurence (1846-1899) 
publicist american, socialist, 
reformist, de origine daneză ; din 
1 888 membru al Comitetului 
Executiv al Partidului muncito-

resc socialist din America de
Nora. - 191:,. W3-294. 

Gross, Gustav (1856-1935) - po
litician burghez, economL'>t 'li 
publiicst, docent la catedra de
c>conomie politică a Univers1taţi 1  
d i n  Viena (din 1885). - 248, 258. 
51�. 

Grunzig, Julius (născut 1855) -
student la Berlin, social-demo
crat, în perioada cînd a fost în 
vigoare legea excepţionald îm
potriva socialiştilor a fost expul
zat din Berlin şi a emigrat îns 
America, colaborator la „N.ew 
'î orker Volkszeitung". - 619. 

C.ue bhard - chimist francez, edi
tor al cotidianului „Cri du Pen
p1e", căsătorit cu Caro line-Re. 
my Severine. - 542. 

Guesde, Jules (Mathieu-Basile) 
(1845-1922) - militant al nu11-
cării muncitoreşti franceze şi 
internaţionale, iniţial republican 
burghez, în an i i  70 a aderat la 
anarhişti, alături de Paul La
fargue unul dintre fondatorii 
partidului muncitore5c francez_ 
propagator al marxismului în 
Franţa, timp de mulţi an i l ide
rul aripn revoluţiona1·e a mi�
cării socialiste franceze ; a com
bătut oportuni5mul în timpul 
primului război mondial 5-a si
tuat pe poziţii 5ocial-sovinic;te. 
- 33, 35, 46, 69, 79, 98, 118, }4;,, 
zz�. 404, 407, 434, 498, 542, 622. 

GuiHaume-Schack, Gertrud (năs
cută contesa Schack) (1845-
1905) - în anii 80 a trecut de 
la mişcarea burgheză a femeilor 
la mişcarea proletară a femei
lor, activînd la început la Bc>r
lin ; în 1886 a plecat în Anglia 
unde a frecventat scurt timp 
casa lui Engels ; ulterior a ade
rat la anarhism. - 311, 446, 447, 
464, 468, 588, 600-603, 605, 607. 
608, 612, 648. 

Guizot, Franr;ois-Pierre-Guillaume 
(1787-1874) - istoric ş1 om de 



Indice de nume !l ! 5  

stat francez, orleanist ; î n  1840-
1848 a condus politica internă 
şi politica externă a Franţei, a 
reprezentat interesele marii bur
ghezii financiare. - 99, 639. 

Gumbei, Abraham - social-dc>'Tlo
crat, la începutul anilor 80 a 
emigrat în Franţa, în 1883 ban
cher la Paris. - 191. 

Cumpert, Eduard (mort 1893) -

medic german la Manchester, 
pneten al lui Marx şi Engels. 
- 67, 656 

B 
liaeckel, Ernst (1834-1919) 

cercetător al naturii, filozof, 
propagator şi adept al teor iei 
darviniste ; a formulat „legea 
biogenetică" şi „teoria gastreii" 
prm lucrarea sa „Die Weltrăt
sel" (1899) a avut o contribuţie 
majoră la concepţia materialis
tă. - 288. 

Ramei, Ernest (1826-1898) - is
toric şi publicist francez, demo
crat, autor al mai multor lu
crări despre revoluţia franceză. 
- 393. 

IJiinei, Aibert (1833-1918) - ju
rist şi politician german, unul 
.dintre liderii partidului progre
sist, ulterior al partidului libe
ral, membru al Camerei depu
taţilor şi al Reichstagului. -
427. 

i-larney, George Juiian (1817-
1897) - militant de seamă al 
mişcaru muncitoreşti engleze. 
unul dintre liderii aripii de stîn
ga a cautiştilor ; publicist revo
luţionar, redactor la „Northern 
Star" la „Democratic Reviewk, 
la ,,Red Republican", membru 
al comitetului de corespondenţă 
.de la Bruxelles, membru al In
ternaţionalei I ; a întreţinut re
laţii de prietenie cu Marx şi En
gels ; în 1863-1888 a trăit în 
S.U.A. - 270, 288, 291, 292, 336, 
.399, 414, 458, 466, 470, 527. 

llartman, Lev Nikoiaevici (1850-
1908) - revoluţionar rus ; în 
1879 a participat la unul dintre 
actele teroriste comise de orga
nizaţia „Narodnaia Volea" împo
triva lui Alexandru al II-lea, 
după care a emigrat în Franţa. 
apoi în Anglia şi în 1882 în 
S.U.A. - 18, 253. 

Hasendever, Wiiheim (1837-1889) 
- tabăcar, ziarist, Jassallean ; 
din 1864 membru, în 1866 secre
tar, în 1870 casier şi în 1871 pre
şedinte al Uniunii generale a 
muncitorilor germani, din 1870 
redactor la "Social-Democrat", 
delegat la congresul de la Gotha 
(1875), unul dintre cei doi pre
şedinţi ai Partidului muncitoresc 
::.ocialist din Germania (1875-
1876), a condus împreună cu 
Liebknecht ziarul "Vorwărts" 
(1876-1878), deputat în Reichs
tagul Germaniei de Nord (1869 
1871) şi al Reichstagului (1874-
1878 şi 1879-1888), a făcut par
te din aripa nemarxistă a frac
ţiunii  social-democrate din 
Reichstag. - 27. 

Hasseimann, WHheim (n. 1844\ -
redactor, unul dintre conducăto
rii Uniunii generale a muncito
rilor germani ; redactor la "Neue 
Social Demokrat" (1871-1875). în 
1875 membru al Partidului mun
citoresc socialist din Germania, 
deputat în Reichstag (1874-
1 876 şi 1878-1880), m 1880 a 
fost exclus din partid pentru 
activitate anarhistă ; a emigrat 
în S.U.A. - 27. 

Hatzfeidt, Sophie, contesă de 
(1805-1881) - prietenă şi adep
tă a lui Lasalle, în 1867 a fon
dat o dizidenţă a Uniunii gene
rale a muncitorilor germani.  -
645, 646 . 

Iiaug - social-democrat„ - 209. 

Ilaupt, Christian - turnător, ln 
1880 agent al poliţiei prusiene 
la Geneva, în 1887 a fost de
mascat. - 658 . 
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//axthausen, August, baron von 
(1792-1866) funcţionar şi 
scriitor ; autor al mai multor 
lucrări despre relaţiile agrare 
din Rusia şi d in  Prusia, ndept 
al iobăgiei. - 179. 

Jlecker, Friedrich Karl Franz 
(1811-1881) - avocat la Mann
heim, democrat mic-burgh0z, re
publican radical, unul dintre 
conducătorii insurecţiei din 
aprilie 1848 din Baden, după ln
frîngerea acesteia a emigrat în 
Elveţia şi apoi în S.U.A. unde 
a participat la războiul civil 
luptînd ca colonel in armata 
nordistă. - 285. 

Hegel, Georg Wilhelm Friedrich 
(1770-1831) - filozof german, 
cel mai de seamă reprezentant al 
filozofiei clasice germane, idea
list obiectiv ; a elaborat multila
teral dialectica idealistă ; ideo!o
gul burgheziei germane. - 40, 
129, 187, 189, 279, 346, 354, 408, 
430. 

lleine, Heinrich (1797-1856) -
poet revoluţionar german, ad
versar al absolutismului şi al 
reacţiunii feudal-clericale, pre
cursor al literaturii democrate 
germane, prieten apropiat al fa
miliei Marx. - 36, 38, 52, 83, 
169, 645, 646 658. 

lleinzel, Ştefan (1841-1899) 
croitor, social-democrat ; din 
cauza participării la congresul 
de la Copenhaga a fost implicat 
în procesul de la Freiberg şi 
condamnat la închisoare (1836), 
soC'1al-democrat activ pînă l;i 
sfîrşitul vieţii. - 452. 

Heinzen, Karl (1809-1880) - pu
blicist radical, pucist mic-bur
ghez, începînd din 1847 adversar 
înYerşunat al lui Marx şi Fn
gels ; în 1849 a participat pen
tru scurt timp la insurecţia din 
Baden-Palatinat, a emigrat în 
Elveţia, apoi în Anglia şi în 
toamna anului 1850 în S.U.A. -
52, 118, 198. 

llepner, Adolf (1846-1923) - re
dactor; unul dintre fondatorii 
Partidului muncitoresc social-de
mocrat din Germania (1869). 

unul dintre redactorii lui „Volks
<;taat" (1869-1873), implicat în 
procesul de înaltă trădare de la 
Leipzig din 1872, delegat la con
gresul de la Haga (1872) al In
ternaţionalei I ,  în 1882 a emi
grat în S.U.A., în 1908 a reve
nit in Germania, in timpul pri
mului război mondial s-a situat 
pe poziţii de dreapta. - 18, 48. 
573. 

llerkner, Heinrich (1863-1932) -

economist, socialist de catedră. 
- 646. 

I!erm ann - socialist france.l. -

417. 
I!ess, Moses (1812-1875) - pu

bl icist şi filozof mic-burghez. 
unul dintre fondatorii şi coiabo
ratorii lui „Rheinische ZeitungK. 
membru al Ligii celor drepţi. 
apoi al Ligii comuniştilor, înce
pînd din 1846 a fost in opoziţie 
politică directă faţă de Marx şi 
Engels ; în 1850, după scindarea 
L igii comuni5tilor a aderat la 
fracţiunea Willich-Schapper, 
membru al Uniunii Generale a 
muncitorilor germani (1863-
1 866) ; participant la congresele 
Internaţionalei I, de la Bruxel
les (1868) şi de la Basel (1669). 
- 161, 369, 466. 

!Jess, Sibylle (născută Pesch' 
(1820-1903) - soţia lui Moses. 
Hess. - 225. 

F-lildebrand, Bruno (1812-1878) -
economist şi stl.itistician, unul 
dintre reprezentanţii şcolii isto
rice a economiei politice, so"ia
list de catedră. - 512. 

JI:rsch, Carl (1841-1900) - zia-,. 
rist, membru al Uniuni i  genera
le a muncitorilor germani, ln 
1868 unul dintre fondatori i  Cni
unii democrate a muncitorilor 
de la Berlin ; unul dintre fon
datorii Partidului muncitores� 



socialist din Germania (1869), 
· redador la „Crimmitschauer 

BGrger-und Bauernfreund" 
(1870-1871), în decembrie 1870-
martie 1871 a condus ziarul 
„Volksstaat", din 1872 corespon
dent la Paris al presei social-de
mocrate, editor al publicaţiei 
,,Laterne" de la Bruxelles (1878 
-1879) ; in 1879 a locuit la Lon
dra apoi în Franţa iar în 1896 
s-a înapoiat in Germania şi s-a 
retras din mişcarea muncitoreas
că. - 207, 251. 

Hohenzollern - familie princiciră 
germană, căreia îi aparţine di
nastia _electorilor de Branden
burg (1415-1701), a regilor Pru
siei (1701-1918) ; reprezentartţi 
ai ramurii suabe din familia 
Hohenzollern-Siegmaringen au 
ocupat între 1866-1947 tronul 
României. - 72, 380. 

Howell, George (1833-1910) - de 
profesiune zidar, unul dintre li
derii  reformişti ai trade-unionu
rilor engleze, fost cartist, sec-re
tar al Consiliului trade-unionu
rilor din Londra (1861-1862) ; 
participant la adunarPa publică 
de la St. Martin's Hall din 28 
septembrie 1864 ; membru al 
Consiliului General al Interna
ţionalei I (octombrie 1864-
18ml) ; participant la Conferinta 
de la Londra a Internaţionalei 
(1865) ; secretar al Ligii pentru 
reformă şi al Comitetului parla
mentar al Congresului trade
unionurilor din Anglia (1871-
1875). - 12, 595, 610. 

Hugo, Victor-Marie (1802-1885) -
cunoscut scriitor francez, con
ducător al aripii democrate a 
romantismului în lupta împo
triva clasicismului (1827-1843) ; 
membru al Academiei franceze 
(1841), după revoluţia din fe
bruarie 1848 deputat democrat 
de stînga in Adunarea naţio
nală legislativă şi în cea con
stituantă ; ca adversar al lui 
�apoleon al III-iea, după lovi-

tura dP stat din 2 decembrie 
1851 � fost expulzat din Franţa ; 
a trait 20 de ani în exil la 
Bruxelles �i pe ino;ulele Jersey 
şi Guernsey. - 292, 296. 

llugues, Clovis (1851-1907) - pu
blicist şi politician francez ra
dical, participant la Comun

'
a de 

la Marsilia, după înfrîngerea a
cesteia a stat în detenţie pînă 
în 1875, în 1881 deputat în par
lament. - 404, 406, 410. 

Hutten, Ulrich von (1488-1523) -
publicist, poet şi cavaler ; unul 
dintre reprezentanţii umanis
mului, a luptat împotriva cleru
lui reacţionar romano-cdtoli�, 
scrierile lui au influenţat dPz
voltarea conştiinţei naţionale a 
g�rmanilor ; în 1521 a fost ală
turi de Franz von Sickingen în 
rf<Scoala cavalPrilor imperiali. -
173. 

Hyndman, Henry Mayers (1842-
1921) - (în anii 80 a militat sub 
p5eudonimul John Broadhouse) 
socialist englez, reformist ; fon
dator (1881) şi lider al Federa
ţiei democrate, care, în 1884, s-a 
transformat în Federaţia social
democrată, a promovat o lini� 
oportunistă şi sectară în miş
carea muncitorească ; ulterior 
unul dintre liderii partidului 
sociali.st englez, din care a fo!>t 
exclus în 1916 pentru propa
gandă în favoarea războiului 
imperialist. - 59 79 90 108 
117, 122, 126, 131,

' 
132,' 156, 166: 

177, 192, 206, 235-237, 242-244 
262, 312, 321, 340, 343, 364, 365......: 
368, 373, 379, 388, 389, 398, 401-
404, 416,  419, 424, 426, 431, 433. 
438, 480, 511, 516, 520, 523, 54 1 ,  
543, 544, 580, 581, 586. 589, 5q4 
5Q{X 612, 637, 653. 

I 
Ianson, Juli Eduardovzci (18.35-

1893) - statistician 'ii economist 
rus, profesor la Universita�a 
din Petersburg, încPpind din 
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1881 a condus secţia de statis
tică a municipalităţii Peters
burg ; autor al unor lucrări de 
teorie şi istorie a statisticii .  -
337. 

lhring, Ferdinand - colaborator 
al poliţiei politice ; la sfîrşitul 
anului 1885, sub numele de 
Mahlow, s-a strecurat în rîn
durile organizaţiei muncitoreşti 
din Berlin în vederea antrenării 
muncitorilor la activităţi tero
riste ; în februarie 1886 a fost 
demascat ca agent al poliţiei .  
- 419. 

lrving, Sir Henry (John llenr-y 
Brodribb) (1938-1905) - regi
zor şi actor englez ; de origine 
germană ; cunoscut interpret al 
unor roluri din tragediile lui 
Shakespeare. - 343. 

lssleib - fiica lui Ferdinand Iss
leib, asociatul lui August Bebel. 
- 85. 

.Jurievski, Gheorghi Aleksandro
vici, prinţ (n. 1872) - fiul cel 
mare al ţarului Alexandru al 
Ii-lea şi al prinţesei Ekateriria 
Mihailovna Dolgorukaia. - 576. 

J 
Jagermann, Christian Joseph 

(1735-1804) - filolog, autor al 
unor lucrări de istorie a arti>i 
şi de literatură italiană. - 90. 

.Jakins. - 565. 

Jankowska-Mendelsonowna, Maria 
(pseudonim : Stefan Leonowicz, 
Maria Schopar, Sofia Schopar) 
(născută Zaleska) (1850-1909) -
publicistă poloneză, socialisl.ă, 
membră a Internaţionalei I, in 
anii 80 şi 90 a trăit în emigra
ţie, delegată la Congresele mun
citoreşti socialiste internaţion:ile 
din 1889, 1891 şi 1893 ; a parti
dpat la Congresul de consti
tuire a Partidului Socialist po
lonez care s-a ţinut la Paris în 
1892 ; în 1889 s-a căsătorit cu 

socialistul polonez Stanislaw 
Mendelson. - 185. 

J offrin, J ule s-Frant;ois-Alexand re 
(1846-1890) -mecanic francez, 
socialist ; unul dintre fondatorii 
sindicatului mecanicilor dm Pa
ris, participant la Comuna dm 
Paris, după înfrîngerea acesteia 
a emigrat în Anglia (1871·-
1881), după revenirea în Franţa 
membru al Partidului munci
toresc francez, unul dintre li
derii oportunismului (posibilis
mului). - 137, 143. 

Johnny vezi Longuet, Jean-Lau
rent-Frederick 

Jollymeier vezi Schorlemmer, Cm·Z 

Jonas, Alexander (m. 1912) - li
brar şi  ziarist, socialist ameri
can de origine germană, din 
1878 redactor la „New Yorker 
Volkszeitung". - 567, 569, 575, 
580, 592, 598. 

Jones, Ernest Charles (1819-1869) 
- poet şi publicist proletar en
glez, jurist, pînă în anii  50 a 
întreţinut legături cu Marx şi 
Engels ; lider al aripii de stînga 
a cartiştilor, unul dintre redac
torii lui „Northern Star", edi
torul publicaţiilor cartiste „Notes 
to the People" şi „The People's 
Paper" ; în 1858 a făcut concesii 
politice şi  ideologice burgheziei 
radicale ceea ce a dus la în
cetarea temporară a relaţiilor 
cu Marx şi Engels. - 399 . 

Jordanes (Jornandes) (născut 
aprox. 500) - istoric got, au
torul lucrării „De origine acti
busque Getarum", o transcriere 
d in memorie a Istoriei goţilor a 
lui Cassiodorus. - 295. 

Joynes, James Leigh (1853-1893) 
- profesor englez, ziarist şi au
tor al unor cîntece socialiste ; 
unul dintre liderii lui Social De
mocratic Federation, unul din
tre fondatorii şi redactorii pu
blicaţiei „To-Day", colaborator 
la „Justice" şi „Commonweal", 
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a tradus în limba engleză lu
crarea lui Marx „Muncă sala
riată şi capital". - 79, 109, 131, 
132, 172, 206, 235. 

Jukovski, Juli GalaktionoviM 
(1822-1907) - economist vulgar 
rus, publicist ; director al Băn
cii naţionale ; l-a atacat vehe
ment pe Marx în lucrarea „Karl 
Marks i ego kniga o kapitale". 
- 1 16. 

Juta Johan Carei (1824-1886) -
co�erciant olandez, librar şi  
editor la Cape Town ; căsătorit 
cu sora lui Marx, Louise. - 76. 

.iuta Louise (1821 - aprox. 1893) 
-

'
sora lui Karl Marx, soţia lui 

Johan Carei Juta. - 76. 

K 
Kaler-Reintal, EmH (1850-1897) -

social-democrat austriac ; la 
sfîrşitul anilor 80 s-a retras din 
mişcarea muncitorească şi  a mi
litat activ împotriva social-de
mocraţiei. - 54. 

KaUe, Fritz (născut 1837) - in
dustriaş, naţional-liberal, depu
tat în Reichstag. - 470. 

Kâlnoky, Gustav (1832-1898) -
om de stat austro-ungar, amba
sador la Petersburg (1880-1881), 
preşedinte al consiliului de mi
niştri şi ministru de externe 
(1881-1895). - 507. 

Kant, Immanuel (1724-1804) - In-
temeietorul filosofiei claswe 
germane. - 117, 126, 128. 

K.atkov, Mihail Nikiforovici 
(1818-1887) - publicist reacţio
nar rus, redactor la „Moskov
skie Vedomosti" (1850-1855, 
1863-1887). - 620, 622. 

Kaulbars, Nikolai Vassilievici, ba
ron (1842-1905) - general rus, 
în 1886 comisar militar al gu
vernului ţarist în Bulgaria. -

495, 507. 

Kautsky, Karl (1854-1938) - scrii
tor, redactor, la sfîrşitul anilor 
70 a trecut de la socialismul 
vulgar la marxism ; în 1883-
1917 redactor al organului teo
retic al partidului, „Die Neue 
Zeit" ; în anii  90 a fost ur,ul 
d intre teoreticienii Partidului 
social-democrat german şi al 
Internaţionalei a I I-a, iniţial a 
contribuit mult la propaga;ea 
marxismului, ulter10r însă, mat 
ales începînd din 1910, a fost 
exponentul centrismului, în tim
pul primului răzhoi mondial a 
tradat marxismul, iar după 1917 
a devenit un adversar înverşu
nat al puterii sovietice şi al 
mi'lcării muncitore5ti. - 2:1,  32,  
60-63, 69,  73,  75,  77,  78,  80, 82,  
83, 85,  86,  89,  91, 94,  101, 10�. 
119, 124, 134, 135, 138, 139, 147, 
148, 154-156, 157, 162, 163, 164-
166, 168, 174, 176, 178, 186, 187, 
189, 193-195, 200, 203, 204, 405, 
206, 207, 209, 211, 212-214, 217, 
229, 235, 247, 259, 262, 267, 269. 
271, 282, 284, 299, 300, 305, 316. 
320, 321, 322, 323, 324, 328, 335, 
342, 345, 355, 358, 360, 363, 375. 
380-381, 394, 398, 402, 410, 414� 
417, 419, 440, 446, 447, 449, 450. 
452, 453, 463, 467, 469, 470, 472, 
478, 495, 511, 516, 520, 527, 540. 
552, 554, 555, 568, 573, 587, 596, 
597, 598, 604, 606, 607, 612, 615. 
6 17, 618, 619, 624, 625, 626, 628� 
630, 633, 648, 650, 655, 656. 

Kautsky, Louise (născută Strasser) 
(1860-1950) - socialistă aus
triacă, prima soţie a lui Karl 
Kautsky ; din 1890 secretara lui 
Engels. - 259, 262, 269, 320, 321. 
322, 323, 324, 355, 381, 394, 446. 
450, 451, 453, 454, 464, 467, 468. 
470, 521, 526, 606, 608, 613, 647� 
648. 

Kautsky, Minna (1837-1912) 
scriitoare, mama lui Karl Kaut
sky ; l-a cunoscut pe Engels. -

320, 321, 353-356. 

Kayser, Max (1853-1888) - zia
rist, social-dem<>crat ; din 187& 
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deputat în Reichstag, a făcut 
parte din aripa de dreapta a 
fracţiunii social-democrate din 
Reichstag. - 27. 

Kelley-Wischnewetzky, Florence 
(1859-1932) - socialistă ameri
cană, ulterior reformista bur
gheza, a tradus în limba en
gleză lucrarea lui Engels „Si
tuaţia clasei muncitoare din An
glia", soţia lui Lazar Wiscl1-
newetzky. - 246, 254, 256, 371, 
377, 388, 390, 391, 399, 407, 411, 
432, 443, 445, 454-457, 468, 530-
532, 538, 540, 544-550, 551, 553, 
562, 569, 576, 580, 585, 586, 589, 
591, 597, 599, 601, 602, 611,  613, 
615, 619, 629-631, 649, 651. 

Kjellberg, Julia - fiica unui marc 
in dustriaş suedez, viitoarea so
ţie a _lui Georg Heinrich von 
Vollmar. - 185. 

Klopfer, Ludwig - social-demo
crat, emigrant în Elveţia. - 30, 
32. 

Knowles, James (183 1-1908) 
arhitect englez şi editor, fonda
torul şi, din 1877, redactorul 
publicaţiei „Nineteenth Ccn
tury". - 12, 16. 

Jioch, Hugo social-democrat, 
emigrant la Londra, secretar rie 
redacţie la „Londoner Arbeiter
Zeitung". - 634. 

Kock, Paul de (1794-1871) 
scriitor francez. - 167. 

• Kol, H. H. van (pseudonim : 
Rzenze) (1852-1952) - repre
zentant al mişcării muncitoreşti 
olandeze ; unul dintre fondato
rii şi conducătorii Uniunii so

•cial-democrate şi apoi al Parti
·dului muncitoresc social-demo
.crat din Olanda ; în anii 90 re
formist ; la congresele interna
ţionale muncitoreşti socialiste a 
apărat politica colonială a i m
perialismului, adversar al revo
luţiei socialiste din octombrie. 
- 468, 489, 492. 

Kolb, Georg Friedrich (1808-
1884) - politician, publicist. şi 
statistician, democrat burghez. 
- 357. 

Krantz vezi Lavrov, Piotr L'lvro
viei 

Kmvcinski, Serghei Mihailovici 
(pseudonim literar : Stepneak} 
(1851-1895) - scriitor şi publi
cist rus, narodnic revoluţionar 
în anii 70 ; în 1878 a comis la 
Petersburg un atentat <1supra 
şefului jandarmeriei, apoi a 
emigrat ; din 1884 ;i trăit la  
Londra. - 253, 435. 

Kropotkin, Piotr Alelcseevici, prinţ 
(1842-1921) - revoluţionar rus, 
geograf şi explorator, ideolog al 
anarhismului, adversar al mar
xismului ; în 1876-1917 a trăit 
în emigraţie. - 424, 579, 622. 

I\.rilger, Adoit Hermann (născut 
aprox. 1836) - funcţionar de po
liţie (1866-1890), în anii 80 unul 
dintre şefii poliţiei politice. -
658. 

Krzyw{cki, Ludwik Joachim Fran
cz .�zek (pseudonim Z!rwicki, Wol
ski, K.R.J (1859-Hl41) - socio
log, economist şi publicist po
lonez ; a avut o contribuţie în
semnată la răspîndirea marxis
mului în Polonia, în anii 80 a 
participat la mişcarea muneito
rească, unul dintre traducătorii 
volumului I al „Capitalului" în 
limba polonă. - 91, 93 . 

Kugelmann„ Ludwig (1828-1902) 
- medic, democrat, colaborator 
apropiat şi prieten al lui �Ian.. 
şi Engels ; participant la revo
luţia din 1848-1849, în 1862-
1874 a corespondat permanent 
cu Marx, militant activ al In
ternaţionalei I la Hannover, de
lr·gat la congresul de la Lau
S<tllne (1867) şi la �on�resul dt> 
la Haga (1872) ; a avut o con
tribuţie importantă la răspîndi
rea „Capitalului" ln Geru,ama. 
- 136. 
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Kuropatkzn, Aleksei Nikolal'vici 
(1848-1925) - general rus, par
ticipant la războiul ruso-româ
no-turc din 1877-1878, ministru 
de război (1898-1904), coman
dant suprem în războiul ruso
japonez (1904-1905). - 338. 

L 
Labouchere, Henry (1831-1912) -

politician englez, diplomat şi 
ziarist ; membru al parlamen
tului, la sfirşitul anilor 60 pro
prietar al publicaţiei „Dai 1y 
News". - 642. 

Labruyere, Georges de - ziarist 
francez, colaborator la „Cri du 
Peuple", la sfirşitul anilor GO 
boulangist, fondatorul ziarului 
„La Concorde" (1888). - 373, 
542, 571. 

Labusquiere, Jean (născut 1852) -
ziarist francez, socialist, membru 
al Internaţionalei I, în cadrul 
redacţiei ziarului „La Bataille" 
l-a sprijinit pe Brousse, ulterior 
socialist independent. 542. 

Lafargue (născută 1803) - mama 
lui Paul Lafargue. - 8. 

Lafargue, Laura (1845-1911) 
cea de-a doua fiică a lui Karl 
şi Jenny Marx, militantă a miş
cării muncitoreşti franceze, din 
1868 soţia lui Paul Lafargue. -
8, 19, 32, 35, 43, 44-46, 50, 54, 
63, 65, 67, 74, 75, 77, 82-83, 98-
101, 102, 107, 109, 110, 111, 114, 
121, 125-127, 130-132, 137, 144, 
168-170, 171, 175, 178, 183, 202, 
206, 2 10,  223-226, 236, 245, 248, 
261-263, 270-273, 289, 290, 298, 
300-302, 310-311, 313-315, 320, 
321, 325-326, 333-334, 341, 
343-344, 350, 368, 372-374, 379-
381, 398-400, 4 15-418, 427; 
428-430, 442-443, 448, 468, 469, 
478-480, 481,  485-486, 487-
488. 496-499, 511, 514-518, 
525-527, 529, 533, 534, 535, 541, 
542-544, 553-556, 557-559, 
564-565, 571-573, 579, 582-

534, 594-596, 603-606, 614, 621-
623, 635-637, 639-641, 644„ 
655-656, 657, 659. 

Lufargue, Paul (1842-1911) - me
dic francez, socialist, propaga
tor al marxismului, discipol şi 
tovară5 de luptă al lui Marx şi 
Engels ; membru al Consiliului 
General al Internaţionalei I, SP
cretar corespondent pentru Spa
nia, fondator al secţiilor Inter
naţionalei I în Franţa (1869-
1870), delegat la Congresul de 
l a  Haga (1872) ; împreună cu 
Jule5 Guesde fondatorul Pai ti
tlului muncitoresc francez, dele
gat la aproape toate wngre5ele 
Partidului munc1tore5c francez ; 
în 1868 s-a căsătorit cu fiica lm 
Marx, Laura. - 8, 9, .:6, 32. 33. 
35, 44, 46, 51, 53, 65, 63, 6q, 73. 
75-77, 83, 84, ari, 9o, 98-J Ol,  
108,  111, 118, 120-1 2 1, 125-127. 
132, 133-134, 136-137, 142, 145. 
168-170, 174-175, 1 78-179, 
180-184, 190, 223-226, 234, 246. 
253-254, 263, 270-273, 287-
289, 290-292, 296, 298, 300-3Ql. 
310-311, 313, 314, 320, 329, 331-
333, 334, 343-344, 348-35fJ, 
36!j-368, 372-37 4, 398-400, 404, 
405-406, 418, 422-424, 430, 434, 
436-437, 442-443, 448, 456, 468, 
478, 479, 481, 485, 487-488, 498, 
499, 502-510, 517, 527, 529, 533, 
535, 537, 539-541, 542-544, 551, 
553-555, 559, 571, 577-578, 
582-584, 594-596, 605-606, 608. 
613, 614, 621-623, 633, 636, 638-
639, 641-643, 644-645, 652-653, 
655, 656-659. 

Lamanski, Vladimir /varwvzci 
(1833-1914) - savant ru5, sla
vist ; profesor la Universitatea 
din Petersburg, s-a situat pe po
ziţiile panslavismului. - 643. 

Lamartine, Alphonse-Marie-Louis 
de (1790-1869) - poet, istorie 
şi om politic francez, în ami 40 
republican moderat ; în 1848 mi
nistru de externe şi şeful gu
vernului provizoriu. - 21. 
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.Lasker, Eduard (1829-1884) - ju
rist şi om politic, deputat î'l 
Reichstagul Germaniei de Nord 

şi în Reichtagul german, pînă 
în 1866 membru al pa'ftidulm 
progresist, ulterior fondator .�1 
lider al partidului liberal c&re 
a sprijinit politica reacţionară 
a lui Bismarck ; a 1 espins po
litica vamală a lui Bismarck şi, 
din această cauză, h 1880 a 
părăsit partidul naţional-liberal. 
- 432. 

..Lassalle, Ferdinand (1825-1864) -
publicist mic-burghez german, 
avocat ; în 1848-18-tq a parti
cipat la mişcarea <l0mocratică 
din Renania ; din 1846 pînă m 
1854 a fost apăr<i!or in proce
sul de divorţ al conlt>sci Hatz
feldt ; la începutul deceniului al 
7-lea a aderat la mişcarea mun
citorească, fiind unul din fonda
torii Uniunii generale a mun
citorilor germani (1863) ; a spri
j init politica de unificare ,,de 
-sus" a Germaniei sub hegemo
nia Prusiei ; a pus baze!t• 
oportunismului în mi ş:: arca 
muncitorească germană. - -lJ, 
175, 188, �J2, 225, 240, 302, 340, 
365, 367, 384, 515, 617, 645, 646, 
657. 

Laur, Francis (născut 1844) - po
litician francez, republican mo
derat, ulterior boulangist, din 
1885 deputat. - 622. 

Lavigne, Paul - socialist francez. 
- 343, 356, 554. 

i.,avrov, Piotr Lavrovici (1823-
1900) - sociolog şi publicist rus, 
unul dintre ideologii narodni
cismului, filozof eclectic ; din 
1870 a trăit în emigraţie ; mem
bru al Internaţionalei 1,  par
ticipant la Comuna din Paris ; 
Tedactor al revistei n \Tµeriod" 
(1873-1876) şi  al ziarului c.u 
acelaşi nume (1875-1876) ; unul 
dintre vicepreşedinţii Congre
sului muncitoresc socialist inteJ:1-
naţional din 1889 ; de la începu-

tul deceniului al 8-lea a fost ir. 
corespondenţă cu Marx '?i "Ln
gels. - 7-8, 73, 84, 92-!l3, 97-
98, 99, 104, 1 10,  113-114, 258-
259, 261, 270, 300, 335-330, 39 1, 
395, 5 15, 5 19, 553, 629. 

Leclere, Henri-Alfred-A.lb1;rt (A
dhemar) (1853-1917) - tipograf 
francez orientalist, în ani i  70 şi 
30 participant Ia mişcare« �ocia
listă, posibilist ; colaborator la 
mai multe publicaţii socialiste 
�i radicale, unul dintre fonda
torii publicaţiei nProletaire" ; din 
1866 funcţionar al administr:i.ţiei 
coloniale în Cambodgea. - 100, 
146. 

Leibniz, Gottfried Wilhelm (1 646-
171 6) - matematician, fizician 
şi diplomat german, precursor 
al logicii simbolice moderne, 
fondator al Academiei de ştiinţe 
din Berlin şi primul ei pre
şedinte. - 136. 

Lc nehen vezi Demuth, Helene 

Leon al XIII-lea (Gioecchino Pec
ci) (18 10-1903) papă (1878-
1903). - 560. 

Leonowicz, Stefan ve.li Jonkuw
ska-Mendelsonowa, Maria 

Leopold al Ii-lea (1835-1909) -
rege al Belgiei (1865-1909) : ce
lebru prin politica sa colonială. 
- 192. 

Leopold Karl Friedrich (1790-
1852) - mare duce de Ba<len 
(1830-1852). - 347. 

Leroux, Pierre (1797-1871) -- pu
blicist francez, socialist utopic 
şi adept al socialismului creş
tin, in 1851-1852 Pmlgrant în 
Anglia. - 340, 539. 

Leroy-Beaulieu, Pierre-Paul (1843-. 
1916) - economist francez, re
dactor la "Journal des Debats ', 
adversar al marxismului. 
175, 178, 179, 18 1-183, 224. 

Lessing, Gotthold Ephraim ( 1729-
178 1) - poet, critic literar şi de 
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artă, principalul reprezentant al 
iJUminismului german, fondato
rul esteticii realiste şi al l itera
turii clasice naţionale germanP, 
adversar al absolutismului. 
432. 

Les.mer, Friedrich (1825-1!:110) 
croitor ; militant al m1ş1.-ări1 
muncitoreşti germane şi interna
ţionale, membru al Ligii comu
n iştilor, a participat la revolu
ţia din 1848-1849 ; în procesul 
comuniştilor de la Colonia (1852) 
a fost condamnat la trei ani d e  
închisoare ; după 1856 a emigrat 
în Anglia ; membru al Asoc:ia
ţiei culturale a muncitorilor co
munişti germani de la Londra, 
membru al Consiliului General 
al Internaţionalei I (noiembrie 
1864-1872), a luptat pentru pro
movarea în Internaţională a li
n iei lui Marx şi Engels ; mem
bru al Consiliului federal bri
tanic ; unul dintre fondatorii 
Partidului laburist independent 
d i n  Anglia (1893). - 142, 368, 
414, 451, 587, 606. 

Lexis, Wilhelm (1837-1914) 
e('onomist şi statistician german, 
profesor universitar. - 414, 465, 
512. 

Library vezi Liebknecht, Wilhelm 

Liebig, Justus von (1803-1873) -
chimist, deschizător de drurn�ri 
in multe domenii ale chimici, 
mai ales ale chimiei organice, 
unul dintre fondatorii agrochi
miei. - 111. 

Lzebknecht, Gertrud - fika lui 
Wilhelm Liebknecht. - 568. 

Liebknecht, Natalie (1835-1909) 
- din 1868 a doua soţie a lui 
Wilhelm Liebknecht, mama lui 
Karl Liebknecht. - 486, 520, 521, 
525-527, 607, 647--648. 

Liebknecht, Wilhelm (1826-1900) 
- publicist, militant de seamă 
al mişcării muncitoreşti ger
mane şi internaţionale ; a par
ticipat la revoluţia din 1848-

1849 ; membru al Ligii comuniş
tilor ; membru al Internaţiona
lei I, a luptat împotriva lassal
leanismului, pentru afirmarEa 
principiilor Internaţionalei î n  
mişcarea muncitorească germa
nă ; din 1867 deputat în Reichs
tag, unul dintre fondatorii şi 
conducătorii Partidului sociri.1-
democrat german ş1 ai sorial
democraţiei germane ; redactor 
al ziarului „ Volksstaat'' (1869-
1876) şi al ziarului „Vorwărts" 
( 1 876-1878 şi 1890-1900) ; m 
timpul războiului franco-prusian 
a militat activ împotrh a pla11u
r1lor anexioniste ale Prusiei 'ii 
pentru apărarea Comunei din 
Paris, delegat la congresele mun
citoreşti internaţionale socialiste 
d in 1889, 1891 şi 1093 ; p1 lC'i.en 
�1 tovarăş de luptă al lui Marx 
ş; Engels. - 8, 18, 24, 25, 2li, 27, 
30, 32, 37, 40, 41, 43, 52-53, 59, 
62, 85, 88, 103, 106, 1 18, 126-
128, 146, 148, 167, 211, 237-238� 
239, 241, 244, 251, 255-256, 272, 
283, 289, 300, 304, 313, 315, 338, 
351, 357-359, 360, 362, 374-375, 
376, 378-379, 382, 386, 389, 409-
410, 419, 425, 429, 434, 437---439, 
452, 460, 467---471, 475, 476, 478. 
479, 482, 486, 489---491, 492, 499, 
500, 502, 525, 526, 546, 558, 561, 
566, 568, 573, 585, 592, 595, 606, 
607, 612, 624, 647, 648. 

L ili (Lily) vezi Rosher, Lilian 

Limou.zin, Adelaide ElisP (născută 
Scharnet) (născută 1846) 
amanta generalului Jean Thi
baudin, intermediara lui in di
ferite afaceri oneroase. - 640. 

Lippert, Julius (1839-1909) - is
toric al culturii austriac. - 207. 

L issagaray, Prosper-Oliver (1838 -
1901) - ziarist şi istoric fran
cez ; participant la Comuna dm 
Paris, a aderat la grupul bur
ghezo-democratic al neoiacobi
nilor ; după tnfrîngerea Comu
nei a emigrat în Anglia ; autor
al lucrăni .,Histoire de la Corn-
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mune 1871" (1876) în 1880 a re
\ enit în Franţa ; fondator (!882) 
ş1 redactor al ziarului „La Bil
taille" ; s-a situat pe poziţii ps
tile faţă de liderii marx1i,ti ai 
Partidului muncitoresc francez. 
- 287, 373, !H2. 

.Lockroy, Edouard-Etienne-An-

toine Simon (1840-1913) - zia
rist şi politician francez radi
cal, în anii 80 şi 90 a fo&t mi
n istru In mai multe guverne. -
558. 

.Longuet, Charles (1839-1903) -
ziarist ; militant al mişc;irii 
muncitoreşti franceze, proudho
ni st, ulterior posibilist ; membru 
al Consiliului General al Inter
naţionalei I, membru al Comu
nei din Paris ; în deceniul al 
�-!ea şi în ultimul deceniu al 
secolului trecut a fost ales 
membru al consiliului munici
pal din Paris ; soţul fiicei lui 
Marx, Jenny. - 8, 110, 130, 404, 
405, 4 10, 417, 438, 541, 571. 

.Lo11guet, Edgar (1879-1950) 
fiul lui Jenny şi Charles Lon
guet, medic, militant al mişcarii 
muncitoreşti franceze ; memuru 
al Partidului socialist, din 1938 
membru al Partidului Comu
nist Francez, a participat la Miş
carea de rezistenţă. - G:'i, 98. 
109, 110, 130, 644. 

.Longuet, Henri (Harry) (1878-
1883) fiul lui Jenny şi 
Charles Longuet. - 24. 

_Longuet, Jean-Laurent-Frederzck 
(Johnny) (1876-1938) - Iiul lui 
Jenny şi Charles Longuet ; unul 
dintre liderii Partidului i;OCialist 
f1 ancez. - 8, 65, 98, 109, 110, 
130, 334, 373, 381, 644. 

Longuet, Jenny (1844-1883) -

fiica cea mare a lui Karl şi 
Jenny Marx, ziaristă, militantă 
a mişcării muncitoreşti interna
ţ10nale ; a jucat un rol impor
tant în lupta pentru indepe·n
denţă a poporului irlandez � din 

1872 soţia lui  Charles Longuet. 
- 10, 52, 130, 225. 

Loaguet, J enny (1882-195'.!) -
fiica lui Jenny şi Charles Longuet. 

- 65, 99, 109, 110, 112, 130, 6 14. 

Longuet, Marcel (1881-1949) -
Irnl lui Jenny şi Charles Lon
guet. - 65, 99, 109, 110, 112, 130, 
644. 

LopaLin, Gherman Aleksandrovzci 
(1845-�918) - revoluţionar rus, 
narodnic, membru al Consiliu
lui General al Internaţionalei I 
(1870), unul dintre traducătorii 
\. o lumului I al „Capitalului" In 
limba rusă ; prieten al lui Marx 
ş1 Engels. - 7,  64, 70, 97, 104, 
132, 258, 319, 347, 396, 515, 629. 

Loria, Achille (1857-1943) - 50: 
nolog şi economist italian re
prezentant al economiei pohtice 
vulgare ; falsificator al marxis
mului. - 2 1-22, 225. 

Louis-Philippe-Albert, duce d'Or
it ans, conte de Paris (1838-
1894) - nepotul lui Ludovic Fi
lip, pretendent la tron orlea
mst. - 509. 

Loustallot, Elisee (1762-1790) -
a � oc�t şi publicist francez, rc
voluţwnar democrat, editorul 
ziarului „La Revolution de Pa
ris". - 99, 126. 

Lovell, John W. - editor ameri
can, a publicat lucrarea lui En
gels „Situaţia clasei muncitoare 
dm Anglia". - 597, 630, 650. 

Lowrey - associatul firmei ·w1l· 
ham Swan Sonnenschein & Co. 
- 470, 579. 

Lubbock, Sir John (din 1899) lord. 
Avebury (1834-1913) - biolog 
englez, discipol al lui Darwin, 
etnolog şi arheolog ; autor al 
unor lucrări consacrate comu
nei primitive. - 107. 

L"ilderitz, Franz Adolf Eduard 
(1834-1886) - mare comerciant 
d in Bremen, unul dintre i niţia-
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lorii expansiunii coloniale ger
mane în Africa - 199. 

Ludovic Bonaparte vezi :iapo

leon al III-Zea 

Ludovic Napoleon vezi Napoleon 
al III-Zea 

Ludovic Filip, duce d'Orleans 
(1773-1850) rege al Franţel 
(1830-1848). - 332, 639. 

Luther, Martin (1483-1546) - fon
datorul protestantismului in 
Germania ; opera sa literară, 
mai ales traducerea Bibliei, a 
influenţat puternic unitatea lim
bii germane scrise ; în războiul 
ţărănesc din 1524-1525 a com
bătut mişcarea revoluţionară a 
ţăranilor şi a trecut de parte� 

.nobililor şi a principilor. - 124. 

M 
.Mably, Gabriel-Bonnot de (170J-

1785) - gînditor social-politic 
francez, reprezentant de seamă 
al comunismului egalitarist uto
pic. - 99. 

Macdonald, Alexander (1821-1881) 
- unul dintre liderii reformişti 
ai trade-unionurilor engleze, �e
cretar al National Miners' Uni
on ; din 1874 deputat în parla
ment, a promovat o pol itil'ă fa
vorabilă partidului liberal. -
610. 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patrice
/llaurice, conte de, ducP. de Ma
ge'R.ta (1808-1893) militar şi om 
politic reacţionar, din 1859 ma
reşal al Franţei ; participant la 
războiul Crimeei şi la războiul 
din Italia (1859) ; comandant 
suprem al armatei de la Ve1·
saille, călăul Comunei din Pa
ris, preşedinte al celei d�-a 
IIl-a Republici. - 423. 

.Mahon, John Lincoln (1865-1933) 
- mecanic, militant de seamă 
al ll].işcării muncitoreşti brita
nice ; membru al Social Demo-

eratic Federation (1884), din de
cembrie 1884 membru al Socia
list League şi în 11!85 secretar 
al acesteia ; unul dintre orga
nizatorii lui North of England 
Socialist Federation (18871, au
torul lucrării „A Labour Pro
gram" (1888), cunoscut al lui 
Engels. - 226, 600, 610, 616. 

Maine, Sir Henry James Sumnrcr 
(1822-1888) - jurist englez, is
toric al dreptului, membru al 
consiliului pentru India dt! pe 
l ingă Ministerul pentru proble
mele Indiei (1871-1888). - 179. 

Maian, Benoît (1841-1893) - so
cialist francez, membru al Inter
naţionalei I ,  membru al Comi
tetului Central al Gărzii naţio
nale şi al Comunei din Paris ; 
după înfrîngerea Comunei a emi
grat în Italia, apoi în Elveţia, 
unde a aderat la anarhişti ; unul 
dintre liderii şi  ideologii orien
tării oportuniste din cadrul mi5-
cării socialiste franceze. - 69, 
73, 79, 100, 1 11, 366, 423. 

Malthus, Thomas (1766-183-1) 
teolog englez, economist, ideo
log al aristocraţiei funciari" îm
burghezite, apologet al capitalis
mului, autor al unei teorii a 
suprapopulaţiei care justifică 
pauperizarea oamenilor muncii 
în capitalism. - 62, 99. 

Mandl, Heinrich - comerciant �i 
publicist austriac, social-demo
crat ; colaborator la „Neue Zeit"'. 
- 617. 

Manz, Karl (1856-1917) - legător, 
social-democrat, după promulga
rea legii împotriva sociali5tilor 
a emigrat la Viena şi  apoi la  
Zurich. - 168, 204. 

Marat, Jean-Paul (1743-1793) 
!lledic, fizician şi publicist de 
origine elveţiană ; revoluţionar 
ş1 tribun al poporului ; in Re
voluţia franceză unul dintre cei 
mai consecvenţi lideri ai du
hului iacobinilor, s-a pronunţat 
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pentru continuarea revoluţlei 
prm dictatura iacobină ; a fost 
asasinat de contrarevoluţionara 
girondină Charlotte Corday. -
393. 

Mark, von vezi Rosenberg, WH
heim Ludwig 

Mariborough vezi Churchill, 
George Charies Spencer duke of 
M ariborough 

Marouck, Victor - avocat şi zia
rist francez, socialist ; la 1nce
putul anilor 80 a trecut de par
tea posibiliştilor. - 542. 

Martignetti, Pasquaie (1844-1920) 
- funcţionar italian, socialist ; 
a tradus în limba italiană lu
crări ale lui Marx şi Engels, a 
rumas fidel socialismului pîn·i 
la sfîrşitul vieţii. - 42, 53, 214, 
242, 269, 289, 291, 296, 370, 371, 
413, 484, 535, 536, 537, 540, 593, 
:>94, 609. 

lvlarx-Aveiing, Eieanor (Tussy) 
(1855-1898) - fiica cea mai 
mică a lui Karl şi Jenny Marx, 
militantă a mişcării muncito
reşti engleze şi internaţionale, a 
desfăşurat activitate publicistică 
ţi literară ; membră a Social 
Democratic Federation (1884) ; 
ur.ul dintre fondatorii Socialist 
League (1884), în 1889 unul din
tre organizatorii mişcarn de 
masă a muncitorilor necalificaţi 
şi a trade-unionului muncitori
lor din întreprinderile de gaz 
din Londra, a colaborat la di
ferite publicaţii internaţionale ; 
din 1884 tovarăşa de viaţă a lui 

Edward Aveling. - 7, 8, 10, 18, 19, 
34, 35, 44-46, 58, 63, 64, 65, 68, 
74, 75, 76, 79, 80-82, 88, 90, 92, 
96, 98, 114, 119, 123, 127, 132. 
169, 175, 177, 195, 202, 214, 223, 
236, 243, 245, 248, 259, 263, 271, 
296, 298, 300, 3 20, 322, 3 25, 365, 
372, 373, 375, 378, 381, 386, 389, 
394, 396, 416, 427, 428, 435, 449, 
452, 460, 469, 476, 478, 485, 488, 
499, 5 15, 517, 526, 530, 533-535, 
538, 541, 543, 544-548, 549-552, 

553, 565, 568, 571-575, 577, 578r 
581, 583, 585, 589, 595, 604, 605r 
f.07, 611-614, 619, 620, 626, 641r 
644, 646-648. 

iWarx, Heinrich (1777-1838) - ta
tăl lui Karl Marx, avocat, ul
terior consilier juridic la Trier. 
- 34. 

Marx, Jenny (născută von West
phalen) (1814-1881) - din 1843 
soţia şi tovarăşa de luptă a lui 
Karl Marx. - 24, 44, 52, 154. 

Muttews, Henry (1826-1913) - ju
rist şi politician englez, conser
vator ; în 1886-1892 ministru 
de interne. - 641, 642. 

Maupassant, Henri-Rene-Aibert-
Guy de (1850-1893) - cunoscut 
romancier şi nuvelist francez. -

542. 

Maurer, Georg Ludwig, Cavaier 
von (1790-1872) - istoric al 
d n>ptului, a cercetat relaţiile ju
ridice din Germania în antichi
tate şi în evul mediu ; a avut 
o contribuţie importantă la stu
dierea istoriei mărcii-obştt:>. 
179, 393. 

May, Eiie - posibilist francez, ul
terior boulangist. - 366. 

MayaU - fotograf din Londra. -

20, 25. 

McEnnis, J. T. - corespondent al 
z;arului „The Missouri Republi
can" la Saint Louis. - 434, 435. 
451, 481. 

Mc-Glynn, Edward (1937-1900) -

preot catolic american ; în 
1886-1887 adept al lui Henry 
George şi unul dintre liderii lui 
United La bor Party (partidul lui 
Henry George), în 1887 a fost 
exclus ; ulterior a rupt-o cu 
Henry George şi în 1888-1889 a 
fost conducătorul partidului. -
613, 620. 

Mead, Edward P. - poet munci
tor englez, poeziile lui au fost 
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publicate în ziarul cartist „The 
Northern Star". - 96. 

Mehring, Franz (1846-1919) - 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 
istona Germaniei şi a social
democraţiei germane, biograf al 
lui Karl Marx ; a fost unul din
tre redactorii revistei „Die Neue 
Zeit" ; unul dintre liderii ş1 tL'O
rPticienii aripii de stînga a so
cial-democraţiei germane ; a 
avut un rol i mportant în rrea
rea Partidului Comunist din 
Germania. - 250, 253, 316. 

J\i ezssner, Otto (1819-1902) - edi
tor din Hamburg, a publicat 
„Capitalul" şi  alte lucrări ale lui 
Marx şi Engels. - 24, 26, 30, 
45, 65, 81, 83, 94, 96, 101, 105, 
124, 126, 190, 309, 319, 327, 379, 
395, 410, 485, 487, 654. 

Mendelssohn - bancher din Bi>r
lin. - 336, 358. 

M enger, Anton (1841-1906) - ju
rist austriac, profesor la Uni
Vf'rsitatea din Viena. 511,  
516, 555. 

Mesa y Leompart, Jose (1 840-
1904) - muncitor tipograf, mili
tant de seamă al mişcării mun
citoreşti şi socialiste spanio�r> ; 
unul dintre organizatorii secţii
l or din Spania ale Internaţiona
lei I,  membru al Consiliului fe
deral spaniol (1871-1872) si  al 
Noii federaţii din Madrid (1872-
1873) ; a luptat împotriva anar
hismului, unul dintre primii 
propagatori ai marxismului în 
Spania ; unul dintre fondatorii 
Partidului muncitoresc socialist 
spaniol (1879) ; a tradus în lim
ba spaniolă numeroase lucrări 
ale lui Marx şi Engels. - 582, 
659. 

Me11endorf, baroană von - tn de
ceniul al 6-lea a fost i mplicată 

m procesul de divorţ al soţi
lor Hatzfeldt, prietenă a conte
lui Edmund Hatzfeldt. 645, 
646. 

Meyer, Mathilde - soţia lui Ru-
dolph Hermann Meyer. 498. 

Meyer, Rudolph llermann (1839-
1899) - economist şi publicist, 
conservator, biograful lui Rod
bertus. - 59, 84, 105, 141, 247, 
372, 479, 498. 

Michel, Louise (1830-1905) - în
văţătoare şi poetă franceză, cu
noscuta revoluţionară, luptă
toare pe baricadele Comunei din 
Paris, după înfrîngerea Comu
nei a fost deportată în Noua 
Caledonie, în 1880 a fost amnis
tiată, în 1883-1886 a fost con
damnată pentru activitate revo
luţionară, a avut legături cu 
cercurile anarhiste ; în 1890 ..1 
emigrat în Anglia. - 46, 399. 

l\Iignet, Frant;ois-Auguste-Marie 
(1796-1884) istoric liberal 
francez din perioada Restaura
ţiei. - 393. 

Mihailovski, Nikolai Konstantmo
vici (1842-1904) - sociolog, pu
blicist şi critic literar rus, cu
noscut ideolog al narodnicismu
lui liberal, adversar al marxis
mului, autor al unei metode �u
biectiviste antiştiinţifice in so
ciologie ; redactor la publicaţiile 
„Otecestvennîe Zapiski" şi 
„Russkoe Bogatstvo'·. - 121. 

Mmk, Paule (Mekarska, Pauline 
Adele) (1840-190 1) - ziarista 
franceză, fiica unor emigr3,1Jţi 
polonezi ; participantă la Co
muna din Paris, după înfrînge
rea Comunei a emigrat în Elve
ţia unde a fost influenţată de 
ideile bakuniste ; după amnistia 
dm 1880 a revenit în Franţa ; a 
aderat la mişcarea socialistă şi 
a participat la congresele Parti
dului muncitoresc francez, a în
treprins călătorii propagandis
tice prin Franţa. - 100. 
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Mirbach, Otto von - fost ofiţer 
de artilerie prusian, democrat 
mic-burghez ; participant la re
voluţia din 1848-1849 ; în tim
pul insurecţiei din martie 184�J 
a fost comandant la Elberfeld, 
după înfrîngerea acesteia a emi
grat. - 349. 

Molinari, Gustave de (1819-1912) 
- economist belgian, redactor
şef la „Journal des Econo
mistes". - 224. 

Molt ke, Helmuth Karl Bernhan.J., 
conte von (1800-1891) - ofiţer 
prusian, ulterior feldmareşal, 
autor al unor lucrări militare, 
unul dintre ideologii militaris
mului prusian şi şovinismului ; 
în 1835-1839 a fost ofiţer în ar
mata turcă, şef al marelui stat 
major prusian (1857-1871) şi . al 
marelui stat major imperial 
(1871-1888). - 210. 

Mommsen, Theodor (18 17-1903) 
- eminent istoric şi jurist, în 
1 848-1849 a participat la miş
carea democrată din Leipzig, 
deputat liberal în parlamentul 
prusian (1873-1879) şi în Reichs
tag (1881-1884) ; autor al unor 
lucrări consacrate Romei antice, 
considerate ca mostre de abor
dare liberală a istoriei. - 207. 

Money, J. W. B. - 106, 179. 

Moore, Samuel (aprox. 1830-1911) 
- jurist englez, membru al In
ternaţionalei I ; a tradus în lim
ba engleză volumul I al „Capi
talului" (împreună cu Edward 
Aveling) şi „Manifestul Parti
dului Comunist" ; prieten al lui 
Marx şi Engels. - 13, 21, 32, 
36, 38, 45, 51, 64, 84, 100, 126, 
127, 130-132, 145, 243; 245, 259, 
288, 290, 396, 416, 428, 446, 496, 
:i11, 562, 605, 626, 644. 

Morgan, Lewis Henry (1818-1881) 
- etnolog american, arheolog şi 
istoric al comunei primitive, re
prezentant al materialismului 

spontan. - 107, 119, 124, 127,.. 
134, 135, 207. 

Morley, John Viscount (1838-
1923) - publicist englez, istoric 
�i om politic, redactor-şef al pu
blicaţiei „Fortnightly Review" 
(1867-1882), secretar de stat 
pentru Irlanda (1886 şi 1892-
1895) - 441. 

Morris, William (1834-1896) -
poet englez, scriitor şi artist 
socialist ; membru al Social De.: 

mocratic Federation, din 1884 
, unul dintre liderii lui Socialist. 

League, în 1889 s-a retras din 
af'eastă organizaţie din cauză că. 
a dezavuat practicile ei anar
histe şi a revenit  la Social De
mocratic Federahon, delegat la 
Congresul internaţional munci
toresc socialist din 1889. - 1!)9, 
124, 156, 168, 2 14, 223-237, 243-
�46, 373, 420, 424, 429, 430, 435, 
438, 462, 480, 581, 583, 596, 600� 
603, 651. 

M o�t, Johann Joseph (1846-1906). 
- legător de cărţi, redactor � 
social-democrat, apoi anarhist 
german ; in deceniul al 7-lea a 
aderat la mi�carea muncito
rească ; după promulgarea, în 
1378, a legii excepţionale impo
triYa socialiştilor a emigrat în 
Anglia ; fondator (1879) şi re
dactor al ziarului „Freiheit" ; în 
1880 a fost exclus din Partidul 
muncitoresc socialist din Ger
mania ca anarhist, în 1882 a 
emigrat în S.U.A. unde a con
tinuat să desfăşoare propagandă 
anarhistă. - 13, 14, 18, 20, 49, 
95, 118, 197. 

,\.fottl'ler, Julius (1838-1907) 
postăvar şi contabil ; din 1863 
membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani, unul din
tre fondatorii partidului popu
lar din Saxonia (1866), membru 
al Internaţionalei I, unul din
tre fondatorii Partidului mun
citoresc social-democrat din 
Germania (1869), deputat în. 
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RPichstag (1874-1878 şi 1!:!03-
1907), în perioada cit a fost în 

vigoare legea excepţională împo
tri\·a socialiştilor a condus de 
ld Ziirich expedierea în Germa
nia a ziarului „Sozialdemokrat·' 
ş1 a altor publicaţii socialiste, 
a fost supranumit „poştaşul ro
şu�, în 1888 a fost expulzat din 
Elveţia, pînă în 1901 a trăit la 
Londra şi apoi la Leipzig ; în 
confruntarea cu revizionismul 
s-a situat de partea lui Bebel. 
- 82, 489. 

Mozin (1769-1840) - abate fran
C'ez ; a emigrat, după Revoluţia 
franceză, în Germania unde a 

predat limba franceză, a editat 
mai multe dicţionare german
franceze şi manuale de limba 
franceză. 90, 372. 

Mu. t er, K. H. - social-democrat, 
emigrant în S.U.A., a colaborat 
la „Arbeiter Zeitungu din Chi
cago. - 568. 

J\.filller, PhHipp, Heinrich - so
cinl-democrat, in procesul de la 
Freiburg a fost condamnat din 
cauză că a participat la Con
gresul ilegal de la Copenhaga 
al Partidului social-demoerat 
.dm Germania (1883). - 224, 452. 

N 
Napoleon vezi Napoleon al III-Zea 

Napoleon I Bonaparte (1769-
1821) - împărat al francezilor 
(1804-1814 şi 1815). - 443, 487. 

J1iapoleon al III-Zea, Ludovic Bo
naparte (1808-1873) - nepotul 
lu1 Napoleon I, preşedinte al 
celei d e-a doua Republici (1848-
1851), împărat al francezilor 
{1852-1870). - 5.f, 232, 329, 50.f, 
505, 508. 

Ne/..,on, Horatio, viconte (1758-
1805) - amiral englez. - 402.  

11/ieuwenhuis, Ferdinand Domela 
(1846-1919) - militant al miş
cării muncitoreşti din Olanda, 

unul dintre fondatorii Partidu
lui social-democrat olandez ; din 
1888 deputat în parlament ; de
legat la congresele munc1tore-it1 
socialiste internaţionale din 1889, 
1891 şi 1893 ; în ultimul dece
mu al secolului al XIX-iea a 
trecut pe poziţi i  anarhiste. -
10, 1 1 ,  369, 392, 393, 534, 535. 

!Vildtma, Varvara Nikolaevna (năs
cuta Gendre) (1842-1884) 
publicistă rusă ; de la sfirşitul 
deceniului al 7-lea a trăit în 
Italia, apoi în Franţa ; a colabo
rot la unele reviste franceze ; 
a manifestat interes faţă de so
cialism. - 9. 

Nzm vezi Demuth, Helene 

1Vonne, Heinrich - agent al poli
ţiei prusiene la Paris, demascat 
în 1884. - 100, 101, 112, 206, 658. 

Norgate - librar din Londra. -
372, 411.  

Novzkova, O lga Alekseevna (1840-
1925) - publicistă rusă, a trăit 
mult în Anglia, în deceniul al 
3-lea a fost agentul diplomatic 
al guvernului rus pe lînga 
Gladstone. - 253. 

o 
Obffwinder, Heinrich (184G-1914) 

- ziarist austriac, iniţial las
sallean, ulterior s-a alăturat 
eisenachienilor, delegat la con
gresul de la Eisenach şi la con
gresul de la Basel (1869), re
dactor la „ Volksstimmeu şi 
"Volkswille" din Viena, în de
Ct'niul al 8-lea a avut un rol 
aubios în mi')carea muncito
rească, la sfîrşitul deceniului al 
D-lea a fost demascat ca agent 
al poliţiei prusiene. - 656, 657. 

U'ConnelL, Daniel (1775-1847) -
avocat şi politician burghez ir-
1andez, lider al aripii de dreap
ta, liberale, a mişcării de eli
berare naţională din Iranda. -
415. 
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Onol, Henri - editor din Paris, 
gmerele lui Maurice Lachâtre ; 
la începutul deceniului al 9-lea 
proprietarul editurii Lachâtre. 
- 108, 320. 

Owen, Robert (1771-1858) - ma
re socialist utopic englez. -
185, 414., 461. 

p 
• Palmerston, Henry John Temple, 

viconte (1784-1865) - om de 
5tat englez, la începutul activi
tăţii sale tory, din 1830 unul 
cmtre liderii whigilor, spri
jinindu-se pe elementele de 
cireapta din acest partid ; minis
tru de externe (1830-1834, 
1835-1841 şi 1846-1851), minis
tru de interne (1852-1855 şi 
1859-1865). A fost împotriva 
Unirii Principatelor Române. -
371. 

Papritz, Evghenia Eduardovna 
(1854-1919) - cîntăreaţă rusă : 
a cules, a cercetat şi a populari
zat cîntecul popular ; a făC'ut 
parte din organizaţia ilegală 
„Asociaţia traducătorilor şi edi
torilor" (1882-1884), a tradus în 
limba rusă unele lucrări ale lui 
Marx şi Engels, în 1884-1896 a 
trăit în emigraţie ; soţia narod
nicului revoluţionar A. L. Li
niov. - 158, 159. 

Paquet, Just - autor al unor lu
crări despre instituţiile comu
n ale şi provinciale din Franţa 
ş1 despre corporaţiile din Franţa 
în timpul lui Ludovic al XI-lea. 
- 225, 226. 

Parker, Sarah - proprietăreasa 
lui Friedrich Engels. - 451. 

Farnell, Charles Stewart (1846-
1891) - om politic irlandez, na
ţionalist burghez ; din 1875 de
putat în parlament, din 1877 li
derul mişcării pentru autogu
vernarea Irlandei (Homerule), 
unul din fondutorii (1879) şi li-

derii (1880-1881) organizaţiei 
lri5h Land League. - J59, 364. 
367. 

Paul vezi Lafargue, Paul. 

Paul, Johannes - comerciant de 
bumhac din Hamburg. - 593. 
594, 609. 

Puui, Kegan (1828-1902) - editor 
englez. - 36, 38, 45, 132, 145. 
:H3, 399, 416, 428, 442. 

Peabody, George (1795-1869) - fi
lantrop american, în 1837 a 
efectuat mari operaţii bancare 
la Londra. - 394. 

Pease, Edward R. (1857-1955) -
<;oc1alist englez, unul dintre fon
datorii lui Fabian Society, secre
tai· al acesteia (1884-1912), unul 
clmtre fondatorii partidului la
burist. - 386. 

Peei, Sir Robert (1788-1850) 
om de stat englez, l ider al to
rylor moderaţi care au primit. 
după numele lui, denumirea de 
peelişti ; ministru de interne
(lll22-1827 şi 1828-1830), prim
ministru (1834-1835 şi 1841-
1046) ; în 1846, cu sprijinul li
beralilor, a obţinut abrogarea 
legilor cerealelor. - 371, 441. 

PeUetan, Charles-Camille (1846-
1915) - ziarist francez, politi
cian radical ; din 1880 redactor
�eI al ziarului „La Justice", mi
nistrul marinei (1902-1905). 
645. 

PPrcy vezi Rosher, Percy 

Peschier, Adolph (Charles Jaques> 
(1805-1878) - romanist, profe
�or la universitatea din Tiibin
gen, de origine elveţiană. - 90, 
372. 

Petrarca, Francesco (1304-1374). 
mare poet italian, pionierul uma
nismului european. - 53. 

Pety, Sir Wiliam (1623-1687) -
economist şi statistician englez. 
a susţinut teoria burgheză a va
lorii bazate pe muncă. - 627 _ 
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Pfander - soţia lui Carl Pfăn
de-r. - 439. 

.P!iiuder, Carl (1818-1876) - pic
tor miniaturist, din 1845 emi
grant la Londra, prieten şi to
varăş de luptă al lui Marx şi 
Engels ; membru al Ligii celor 
drepţi şi al Asociaţiei culturale 
a muncitorilor comunişti ger
mani de la Londra, membru al 
Organului central al Ligii co
muniştilor, casier al comitetului 
social-democrat pentru aj utora
rea emigranţilor germani, iuem
bru al Consiliului General al 
Internaţionalei I (1864-1867 şi 
1870-1872). - 459. 

.Plant eau, Franr;ois-Edouard (nas
cut 1838) - politician francez. 
radical ; din 1885 deputat în 
Cameră, în 1887 s-a alăturat so
c1ahştilor, în 1889 boulangist. -
4G4, 406. 

•Platter, Julius (1844-1923) - eco
nomist elveţian, publicist. - 449. 

.Plehanov, Gheorghi Valentinovici 
(1856-1918) - reprezentant de 
seamă al mişcării muncitoreşti 
ruse şi internaţionale, filosof şi 
propagator al marxismului în 
Rusia, în 1880 a emigrat în El
veţia unde a fondat prima or
ganizaţie marxistă, grupul „Eli
berarea muncii "  ; delegat la 
congresul muncitoresc interna
ţional socialist (1889) şi la alte 
congrese ale Internaţionalei a 
II-a ; în ultimele două decenii  
ale secolului trecut a combătut 
narodnicismul, iar în cadrul 
mişcaru muncitoreşti interna
ţionale a combătut oportunismul 
şi revizionismul ; ulterior s-a 
alăturat menşevicilor ; în timpul 
primului război mondial s-a si
tuat pe poziţii şoviniste. - 72, 
261, 275, 276. 

J>opov - ofiţer bulgar, coman
dantul garnizoanei oraşului So
fia. - 588. 

Portalis, Albert - Edouard (184 1-
1918) - publicist francez, din 
1886 proprietarul ziarului „XJXe 
Siecle", în 1886-1888 l-a spriji
nit pe generalul Boulanger. 
639. 

Potter, George (1832-1893) - zi
dar, unul dintre liderii trade
unionurilor ; membru al Consi
liului trade-unionurilor din 
construcţii, fondatorul şi edito
rul ziarului .,.Bee-Hive", a pro
movat o politică de compromi
suri cu burghezia liberală. -
320. 

Potuderly, Terence Vincent (1849-
19'.!4) - mecanic, unul dintre li
derii mişcării muncitoreşti ame
ricane în deceni ile al 8-lea �i al 
9-lea, lider al organizatiei 
„Knights of Labour", ulterior a 
aderat la republicani. - 522, 530, 
5!l6, 620, 631. 

Price - colaborator al lui William 
;:;wan Sonnenschein. - 579. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
1865) - publicist, economist şi  
sociolog francez, unul dintre tn
temeietorii anarhismului, con
cepţiile lui au fost criticate de 
Marx şi Engels. - 95, 1 06, 108, 
1 14, 120, 121, 158, 208, 215, 340, 
352, 405, 421, 461, 631. 

Pumps vezi Rosher, Mary Ellen 

Pu.;;km, Aleksandr SergheeJJzci 
(1799-1837) - mare poet rus. 
- 53. 

Putnam, George Haven (1844-
1930) - editor american. - 256. 

Puttkamer, Robert Victor von 
(1828-1900) - om de stat pru
sian reacţionar, ministru de in
terne (1881-1888), unul dintre 
organizatorii represaliiior împo
triva social-democraţilor în pe
rioada legii excepţionale împo
triva sociali5tilor. - 140, 464, 
646. 

Pyat, Felix (1810-1889) - publi
cist, dramaturg şi politician 
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francez a participat la revolu
ţia din 1848 ; în 1849 a emigrat 
în Elveţia apoi în Belgia �i An
glia ; adversar al unei mi�cări 
muncitoreşti independente ; timp 
de mai mulţi ani a condus o 
campanie de defăimare a lui 
Marx şi a Internaţionalei J, fo
losind în acest scop presa fran
ceză de la Londra ; deputat în 
Adunarea naţională din 1871 ; 
membru al Comunei din Paris ; 
după înfrîngerea Comunei a 
emigrat in Anglia ; după am
nistia din 1880 s-a întors în 
Franţa ; în septembrie-noiem
brie 1880 a editat publicaţia 
„Commune". - 542. 

Q 
Quarck, Max (1860-1930) - (pseu

donim : Freiwald Thiiringer) 
avocat şi publicist, social-demo
crat de dreapta, în timpul pri
mului război mondial social-şo
vinist. - 69, 71, 72, 140, 165, 
255, 380, 400, 410. 

Quelch, HarTţJ (1858-1913) - re
prezentant de seamă al mişcării 
muncitoreşti engleze, unul din
tre liderii noilor trade-unionuri 
şi al aripii de stînga a sociali�
tilor, editorul publicaţiilor „Jus
tice", „ Twentieth Century 
Press" ; a combătut oportunis
mul şi politica liberală clin miş
carea muncitorească engleză ; a 
sustinut curPntele de stînga din 
partidele Internaţionalei a II-a ; 
delegat la congresele internaţio
nale muncitoreşti sociali<>te din 
1891 �i 1893. - 126. 

B 
Rackow, Heinrich (m. 1916) - li

brar, membru al Uniunii gene
rale a muncitorilor germani, s-a 
ocupat de expedierea ziarului 
„Neue Social-Demokrat", în 1878 
a fost expulzat din Berlin şi a 
emigrat la Londra, membru al 

Asociaţiei culturale a muncito
rilor germani de la Londra. -
122. 

Radford, Ernest - jurist englez. 
prieten al lui Eleanor Marx
Aveling. - 45. 

Ranc, Arthur (1831-1908) - pu
blicist şi politician francez, re
publican burghez moderat, scurt 
timp membru al Comunei din 
Paris ; în deceniul al 9-lea a 
colaborat la diferite publicaţii 
burghezo-republicane, membru 
al Camei ei deputaţil01· ( 1881-
1885) şi al Senatului (1891-1900). 
- 406. 

Reache vezi Gerville-R ;ache, 
Ga,�ton-111 arie-Si doin e-Theonile 

Redgrave, Alexander - inspector 
de fabrică englez. - 33:>. 

Reeves, William Dobson (aprox. 
1827-1907) - editor şi librar 
englez. - 45, 310, 320, :343, 650. 
651. 

Reties, Alexander muncitor 
francez, posibilist. - 144. 

Reuchlin, .Johann (1455-1522) -

erudit umanist, fondatorul filo
logiei clasice în Gennania. � 
173. 

Revillon, Antoine (supranumit 
Tonny) (1832-1898) - ziarist şi 
politician francez radical ; din 
1881 deputat. - 291. 

Ribot, Alexandre-Felix-Joseph 
(1842-1923) - avocat şi politi
cian francez ; din 1878 deputat 
în parlament (centru dreapta). 
adversar al boulangismulu;, mi
nistru de externe (1890-1893), 
prim-ministru (1893-1895). -
329. 

Ricardo, David (1772-1823) - eco
nomist englez, reprezentant de 
seamă al economiei politice cla
sice burgheze. - 87, 129, 163� 
166, 181, 185, 194, 209, 225. 

Richter, Eugen (1838-1906) - po
litician liberal de stînga, mem-
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bru al Reichstagului Germaniei 
de Nord (1867) şi al Reichstagu
lui (1871-1906) ; lider al parti
dului progresist, fondator (1884) 
şi  lider al Partidului liberal ; ad
versar al lui Bismarck, a sus
ţinut politica liberului schimb, 
adver5ar al 5ocial-democraţiei. 
- 13�. 265, 419. 

R.ttmghausen, Moritz (1814-1890) 
- public ist, democrat mic-bur
ghez ; participant la revoluţia 
din 1848-1849, colaborator la 
„Neue R'1einische Zeitung·· 
(1848-1849) ; membru al Inter
naţionalei I ; din 1869 membru 
al Partidului �ocial-demoC'rat, 
clell'gat la Congresul de la Eisen
ach (1869), deputat în Reichstag 
(1877-1878 şi 1881-1884), opor
tun ist de dreapta, în 1884 a fo�t 
exclu5 din partid.  - 27, 209. 

Robe :et, Gustave - 5ocialist fran
cez, funcţionar, candidat din 
pai tea Partidului muncitore<;..: 
francez în alegeri' e  municipale 
din iulie 1887. - 100. 

Roche, Ernest (n. 1850) - sculp
tor în lemn francez, ulterior 
ziario;t, socialist ; ca redactor la 
ziarul „L'Intransigeant", a spri
j i nit greva minerilor de la An
zin şi Decazeville, clin 1889 de
putat în parlament, la sfîr�itul 
decen iului al 9-lea partizan al 
lui Boulanger. - 429, 434, 461. 

Roch efort, Victor-Henri, marchiz 
de Rochefort-Lw;ais (1830-1913) 
- publicist, scriitor şi politician 
francez ; republican de stinga, 
membru al guvern ului apăi arii 
naţionale ; după înfrîngerea Co
munei din Paris a fost deportat 
in Noua Caledonie ; a fugit în 
Anglia ; după amnistia din 1880 
s-a înapoiat în Franţa, a editat 
ziarul „L'Intransigeant'' a spri
�itul deceniului al 9-lea a ade
rat la reacţiunea clerical-monar
histă. - 427. 622. 

Rodbertus (-Jagetzow), Johann 
Karl (1805-1875) - economist 

vulgar şi politician german,  ideo
log al iuncherimii îmburghezite, 
propagator al ideilor reacţionare 
ale „socialismului de stat" pru
sian. - 77, 105, 106, 115, 128, 
129, 139-141, 155, 158, 163, 164, 
165, 166, 176, 187, 188, 193, 194, 
196, 203, 208, 209, 211, 219, 247, 
259, 295, 318, 380, 5 1 1. 

Rodrigo ( Hoder:ch) - rege semiiL
gendar al vizigoţilor din S,:>ania 
(sec. 8). - 287. 

Hăhrig, Friedrich Wilhelm (n. 
1826) - fabricant din Barmen 
- 528. 

Rosenbel"g, Wilhelm Ludwig (pseu
donim von der l\Jark) (n. aprox. 
1830) - ziarist american, socia
l ist, de ol"igine germana ; m de
ceniul al 9-lc>a secretar al Co
mitetului Executiv al Partidului 
muncitoresc socialist din Ame
rica de Nord, liderul fracţiuni i 
lassalleene d in ace5t partid ; în 
1889 a fost exclus din partid. -
77, 90, 95, 128, 545, 548, 552, 563. 

Rosher, Charley. - 273, 623. 

Ro�her, Emily - rudă a so\iei lui 
Engels. - 51, 464, 544. 

Ro�her, Lilian (Lili, Lily) (n. 1882) 
- fiica lui Mary Ellen ')i Percy 
Rosher. - 50, 51, 63, 175, 214, 
245, 262, 301, 321, 430, 464, 544, 
623, 641, 659. 

Rosher, l\Jary Ellen (Pumps) (n. 
Burns) (n. aprox. 1860) - ne
poata soţiei lui Engels, din 188 l 
<;oţia lui Percy Rosher. - 9, 36, 
51, 63, 6!, 77, 98, 138, 139, 145, 
170. 171. 174. 178, 214, 245, 262, 
212, 291, 301, 314, 321, 343, 35n, 
373, 375, 381, 415, 430, 446, 454, 
464, 468, 469, 541, 544, 553, 572, 
584, 605, 606, 621, 623, 641, 648. 
658. 

Rosher, Percy - comerciant en
glez, din 1881 soţul lui Mary 
Ellen Burns. - 51, 64, 77, 83. 
145, 171, 174, 178, 262, 270, 272, 
300, 301, 315, 356, 375, 381, 415, 
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446, 454, 464, 526, 606, 621, 623, 
641, 6!8. 

Rouvzer, Pierre-Maurice (1842-
1911) - om de stat şi politicJan 
francez, republican burghez mo
derat ; de mai multe ori mi
nistru iar în 1887 prim-minis
tru ; l-a îndepărtat de la pu
tere pe Boulanger. - 635. 

Russel, Lord John (1792-1878) -
om de stat englez, lider al whi
gilor ; prim-ministru (1846-185:.. 
şi 1865-1866), ministru de ex
terne (1852-1853 !-ii 1859-1865). 
- 216. 

s 
Sabot, Adolf (1841-1907) - pro

fesor, social-democrat ; deputat 
în Reichstag (1884-1890). - 225. 

Saint-Simon, Claude-Henri de 
Rouvroy, conte de (1760-1825) 
- mare socialist utopic fran
cez. - 185. 

Salisbury, Robert Arthur Talbot 
Gascoyne-Cecil, marchiz de 
(1830-1903) om de stat englez, 
lider al conservatorilor ; minis
tru pentru problemele Indiei 
(1866-1867 şi 1874-1878), mi
nbtru de externe (1878-1880), 
prim-ministru (1885-1886, 1886-
1892 şi 1895-1902). - 637. 

Saltikov-Scedrin, Mihail Evgrnfo
vici (1826-1889) - mare scrii
tor satiric al realismului critic 
rus, democrat revoluţionar. 
557. 

Sam vezi Moore, Samuel 

Saussier, Felix-Gustave (182?-
1905) - general francez, politi
cian reacţionar, participant la 
unele campanii coloniale din 
Africa, primar al Parisului 
(1884-1888). - 652. 

Sax, Emanuel Hans (pseudonim : 
Fritz Denhardt) (1857-1896) -
economist şi poet austriac, co
laborator la „Neue Zeit", profe-

sor la Şcoala superioară de 
ştiinţe economice din Viena. 
62, 84. 

Schabelitz, Jakob (1827-1899) 
editor şi librar elveţian, r.1dical 
burghez ; la sfîrşitul dec.eniului 
al 5-lea şi începutul deceniului 
al 6-lea a întreţinut legături cu 
Marx şi Engels. - 164, 250, 260, 
345. 

Schack vezi Gu;llaume-Schaclc, 
Gertrud 

Schăffle, Albert Eberhard Frie
drich (183 1-1903) - economist 
şi sociolog, socialist de catedră, 
în lucrările sale a preconizat re
nunţarea la lupta de clasă. -
179, 264. 

Scharnet vezi Limouzin, Adelaide 
Elise 

Schattne1-, Regina (Gine) din 1886 
soţia lui Eduard Bernstein. -
491. 

Scheu, Andreas (1844-1927) - mi
litant al mişcării socialiste aus
triece şi engleze ; redactor la 
„Gleichheit" din Viena (1870-
187-1), membru al Internaţiona
lei I, în 1874 a emigrat în An
glia ; unul dintre fondatorii lui 
Social Democratic Federation. -
236, 527, 541, 657. 

Schewitsch (Şevici) Setgej - so
cialist american, de origine 
rusă, în deceniile al 8-lea ş1 al 
9-lea a fost redactor la „New 
Yorker Volkszeitung". - 18, 49, 
9J, 552, 569. 

Schiller, Friedr;"ch von (1759-1803). 
- 355. 

Schippel, Max (1859-1928) - eco
nomist şi publicist, iniţial adept 
al lui Rodbertus, din 1886 so
cial-democrat, unul dintre expo
nenţii grupului oportunist de 
stînga „Jungen", ulterior revi
zionist, în timpul primului răz
boi mondial social-şov:imst. 
163, 165. 
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SchWter, Hermann (m. 1919) -
militant al mi 'iCaru socialiste 
germane şi americane ; în de
ceniul al 9-lea a condus editura 
social-democrată din Ziirich, or
ganizatorul primei arhive a so
cial-democraţiei germane, în 1888 
a fost expulzat din Elveţia �i a 
emigrat în America unde s-a în
cadrat în mişcarea socialistă ; 
autorul unei lucrări despre is
toria mişcării muncitore�ti din 
Anglia şi America, a corespon
dat cu Engels. - 161, 171, 195, 
196, 246, 247, 248, 249, 260, 284, 
286, 302, 304, 309, 322, 324, 326 
327, 330, 344, 368, 370, 411, 414, 
441, 445, 458, 463, 465, 466, 518--
520, 525, 570, 653, 654. 

Schmidt, Conrad (1863-1932) -
economist şi filozof german, so
cial-democrat ; a corespondat cu 
Engels, redactor la "Vorwiirts"', 
a aderat la grupul oportunist 
de stinga, "Jungen ", redactor la 
publicaţia "Die Berliner Volks
tribiine"' ; ulterior a aderat la 
revizionism, redactor la „Sozia
listische Monatshefte" (1908 -
1930). - 614, 645. 

Schnaebele, Gumaume (1831-
1900) - poliţist de graniţă 
francez, in aprilie 1887 a fost 
arestat de autorităţile germane 
sub acuzaţia de spionaj, a tre
buit să fie eliberat. - 583 , 584. 

Schneeberger, Franz Julius (1827-
1892) - scriitor şi dramaturg 
austriac, editorul şi redactorul 
publicaţiei „Deutsch-Italienische 
Korrespondenz". - 492. 

Schoenlank, Bruno (1859-1901) -
ziar1st, social-democrat german ; 
redactor la diferite publicaţii 
social-democrate în perioada le
gii excepţionale împotriva so
cialiştilor, redactor la "Vor
warts"' (1891-1893), redactor-şef 
la "Leipziger Volkszeitung" 
(1894-1901) ; s-a situat pe poziţii 
marxiste iar în confruntarea 
dintre forţele marxiste şi revi
zionismul lui Bernstein s-a si-

tuat de partea forţelor mar:-.1s
te. - 626. 

Schorlemmer, Carl (1834-1892) -
chimist german, profesor la 
l\Ianchester, adept al materia
lismului dialectic ; membru al 
Partidului social-democrat ger
man ; prieten al lui Marx 5i En
gels ; membru al Internaţio!la
lei I,  a participat activ la miş
carea revoluţionară ; s-a folosit 
de călatoriile sale în Germdnia 
ca participant la congrese ale 
naturaliştilor pentru a trans
mite, în condiţiile grele ale legii 
excepţionale împotriva socialiş
tilor, diferite informaţii ; l-a în
o;oţit pe Engels în calatoria în 
America (1888) �i în Norvegia 
(1890) ; din 1874 profesor la pri
ma catedră de chimie organică 
din Anglia (Manchester), mem
bru al unor organizaţii ştiinţi
fice din Anglia, S.U.A. şi Ger
mania. - 9, 35, 50, 51,  52, 60, 
66, 67, 77, 79-82, 84, 96, 127, 132, 
135, 161, 167-170, 209, 228, 243, 
245, 288, 314, 3 15 ,  318, 319, 325, 
372, 373, 375, 378, 443, 447, 450, 
468, 469, 478, 481, 485, 497, 578, 
579, 605, 606, 614, 617, 621, 656, 
658. 

Schorlemmer, Ludwig - fratele 
lui  Carl Schorlemmer. - 16l. 
209. 

Schramm, Carl August - social
<lemocrat german, reformist ; u
nul dintre redactorii publica
ţiei "Jahrbuch fiir Sozialwissen
scb�ft und Sozialpolitik" ; a cri
ticat marxismul ; în deceniul al 
9-lea s-a retras din partid. -
193, 194, 204, 211, 381, 386, 406, 
5!.l8. 

Schuberth, Julius - editor din 
Hamburg, în 185(} a editat "Neue 
Rheinische Zeitung. Politisch
okonomische Revue". 258. 

Schulze-Delitzsch, Franz Hermann 
(1808-1883) - economist mic
burghez şi politician ; în 1848 
deputat în Adunarea naţională 
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prusiană (centru stînga), fonda
tor al cooperaţiei germane, a 
încercat ca prin aceasta să-i în
depărteze pe muncitori de la 
lupta revoluţionară ; unul dintre 
liderii partidului progresist, din 
1861 deputat în parlamentul 
prusian şi din 1867 deputat în 
Reichstagul Germaniei ele Nord. 
- 384. 

Schumacher, Georg (n. 184 1)  - so
cial-democrat german, de pro
fesie muncitor pielar, apoi co
merciant, din 1884 deputat in 
Reichstag ; a făcut parte din 
aripa oportunistă a social-demo
craţiei germane ; în 1898, în tim
pul alegerilor pentru Reichstag 
a trecut de partea liberalilor, 
fapt pentru care a fost exclus 
din partidul social-democrat. -
209, 351, 419. 

Schweichel, Robert (pseudonim : 
Ro.ms) (1821-1907) - ziarist şi 
scriitor democrat german, prie
ten al lui Liebknecht, Bebel, 
Mehring ; participant la revo
luţia din 1848-1849 la Konigs
berg, în 1850-1852 a trăit ca 
emigrant în Elveţia, redactor la 
diverse publicaţii germane, din 
1868 coredactor la ,.Demokra
tisches Wochenblatt" ; a scris ro
mane istorice şi povestiri din 
viaţa ţăranilor, în care şi-a ex
primat opoziţia faţă de socie
tatea împărţită în clase. - 165. 

Schweitzer, Johann Baptist von 
(1834-1875) - avocat, ulterior 
zi arist şi scriitor : coproprietar 
5i redactor al ziarului „Social
Demokrat" (1864-1867), din 1868 
proprietar unic ; din 1863 mem
bru, în 1867-1871 preşedinte al 
Uniunii generale a muncitorilor 
germani ; a sprijinit polit:ca lui 
Bismarck de unificare a Germa
niei sub hegemonia Prusiei, a 
împiedicat afilierea muncitori
lor germani la Internaţionala I 
şi refacerea unităţii mişcam 
muncitore5ti germane pe baza 

comunismului ştiinţific, în 1872 
a fost exclus din Uniunea ge
nerală a muncitorilor germani. 
- 466. 

Scribner - editor american. -
612. 

Severine, Caroline-Remy (căsăto
rită Gucbhard) (1855-1929) -
ziaristă franceză, în deceniul al 
9-lea a aderat la mişcarea so
C'ialistă ; redactor-şef la „Cri du 
Peuple" (1886-1888), la sfîrşitul 
deceniului al 9-lea boulangistă ; 
din 1918 membră a Partidului 
socialist, iar din 1920 membră 
a Partidului comunist francez, 
colaboratoare la „L'Humanite". 
- 373, 542, 543. 

Shakespeare, William (1564-161G) 
- 619, 626. 

Shaw, George Bernard (1856-
1950) - celebru scriitor englez 
şi dramaturg, de origine !rlan
dez, din 1884 militant de frunte 
al Fabian Society. - 20G, 237. 

Shipton, George (1839-1911) -
fondator şi secretar al Amalga
mated Society of Housepainters 
& Decorators, �ccretar al Con
siliului trade-unionurilor din 
Londra (1872-1896), redactor la 
„Labour Standard", reformist. 
- 77. 

Simrock, Karl Joseph (1802-1876) 
- poet şi germanist ; a trans
pU'> poezii din germana veche 
şi medie de sus în germana mo
dernă de sus. - 255. 

Singer, Paul (1844-1911) - mili
tant de seamă al mişcării mun
citore5ti germane ; din 1887 
membru al Conducerii, iar din 
1890 preşedinte al Conducerii 
Partidului social-democrat din 
Germania ; din 1884 deputat în 
Reichstag ; din 1885 preşedintele 
fracţiunii social-democrate din 
Reichstag ; a combătut oportu
nismul şi revizionismul. - 142, 
217, 230, 238, 241, 282, 283; 419. 
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425, 525, 558, 562, 565, 598, 602, 
606, 636. 

Sketchley, John (n. 1822) - pu
blicist, figură marcantă a mi"?
cării cartiste şi a mişcării mun
citoreşti engleze ; membru al 
Internaţionalei I, al Social De
mocratic Federation şi al So
cialist League. - 237. 

Skrebiţki, Aleksandr Ilici (1827-
1915) - istoric liberal rus. 
337. 

Smith, Adam (1723-1790) - cel 
mai de seamă economist englez 
dinainte de Ricardo ; a genera
lizat experienţa perioadei ma
nufacturiere capitaliste şi a for
mulat principiile economiei po
litice clasice burgheze. - 99, 
166, 185, 627. 

Smith, Adolphe (Smith Head ing
ley) - ziarist englez, in dece
niul al 9-lPa membru al Social 
Democratic Federdtion, a fost 
apropiat de posib1Lştii francni, 
a publicat articole înd!'eptnte 
impotriva lui Marx şi a adep
ţilor lui. - 245. 

Sonncnschcin, Wiliam Swan 
(1855-1917) - editor englez, în 
1887 a publicat prima ediţie en
gleză a „Capitalului" lui Mar \.. 
- 441, 442, 451, 464, 470, 480, 485, 
511, 514, 517, 541, 551 ,  556, 563, 
578, 612, 637, 644. 

Sorge, Adolph - fiul lui Frie
drich Adolph Sorge. - 48, 119, 
244, 296, 387, 388, 397, 482. 

Sorge, Friedrich Adolph (1828-
1 906) - militant al mişcăni 
muncitoreşti şi socialiste ameri
cane şi internaţionale ; partici
pant la revoluţia din 1848-1849 
din Germania ; în 1852 a emi
grat în S.U.A. ; unul dintre mem 
brii activi ai Internaţionalei I ,  
organizatorul secţiilor americanP 
ale Internaţionalei, secretar al 
Consiliului federal, delegat la 
Congresul de la Haga (1872), se-

cretar general al Consiliului Ge
nercfl de la New York (1872-
1874), propagator al man„ismu
lui ; prieten şi tovarăş de luptă 
al lui Marx şi Engel5. - 14, 15, 
18, 19, 20, 25, 47-49, a5, 1 17-
119, 191, 242, 243, 293-2!!6, 387, 
397, 431-436, 451, 470-471, 481-
484, 521-524, 533, 545, 550-
553, 560-562, 562-564, 567-569, 
573-577, 580-581, 584-587, 590, 
591-592, 599-603, 607-609, 
611-613, 618-621, 632-633, 638, 
649. 

Sorge, Katharina soţia lui 
Friedrich Adolph Sorge. - 1 17, 
452. 

Sosnowski, Kasimir (1857-1930) -
inginer polonez, socialist ; la 
sfîrşitul deceniului al 8-lea unul 
dintre organizatorii cercurilor 
socialiste din Varşovia ; 111 1881 
a emigrat la Geneva şi apoi la 
Paris ; unul dintre traducătoru 
volumului I al „Caoit�lnlni"  în 
limba polonă ; ulterior s-a re
tras din viaţa politică. - 93. 

Stanley, Sir Henry Morton (nu
mele adevărat John Rowlands) 
(1841 1904) - ziarist şi explo
rator al Africii, organizatorul 
colonizării Congo-ului de către 
Belgia (1879-1884), conducătorul 
expediţiei coloniale engleze în 
Africa Ecuatorială (1887-1889) ; 
renumit pentru duritatea meto
delor sale coloniale. - 192. 

Stanton, Theodore (1851-1925) -
ziarist şi publicist american ; din 
1880 corespondentul la Berlin al 
lui „New York Tribune", în 
1886-1887 a editat la Paris „Eu
ropean Correspondentu. - 583. 

Stead, William Thomas (1849-
1912) - ziarist şi puhlicist en
glez, liberal burghez, redactor 
la „Pall Mall Gazette" (1883-
1889). - 656, 658. 

Stegemann, Richard - economist. 
- 263, 280, 281. 
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Stephan, Heinrich von (1831-1879) 
- director general al poştei Im
periului german, din 1880 secre
tar de stat al poştei imperiale. 
- 336. 

Stephens, Joseph Rayner (1805-
1879) cleric englez, s-a alăturat 
mi5cării cartiste, în predicile 
sale a chemat la rezistenţă îm
potriva regimului, în 1839 a fost 
judecat şi condamnat, după i5-
pă5irea pedepsei s-a retras din 
mişcare. - 414. 

Stepneak vezi Kravcinski, Serghei 
Mihailovici 

Stiebeling, George - statistician 
şi  publicist mic-burghez amPri
can, de origine germană ; mem
bru al Comitetului central al 
Sf'cţiPi a mcricane a Inti>rnaţio
nalei I, ulterior exclus pentru 
activitate scizianistă ; membru 
al Partidului muncitoresc socia
list din America de Nord ; autor 
a numeroase articole economice. 
- ll8, 295. 

Stieber, Wilhelm (1818-1882) 
funcţionar de poliţie prusian. 
şeful poliţiei politice prusiene 
(1850-1860) ; unul dintre orga
nizatorii procesului comuniştilor 
de la Kăln împotriva membri
lor L igii comuniştilor şi marto
rul principal în acest proceo; 
(1852) ; în timpul războaielor 
austro-prusian (1866) şi franco
prusian (1870-1871) şeful poli
ţiei militare. - 303, 328, 342, 3-15. 

Stoecker, Adolf (1835-1909) - teo
l og şi politician reacţionar ger
man, fondator (1878) şi lider al 
partidului social-creştin ; apro
piat de aripa de extremă dreap
tă a partidului conservator : 
duşman inveterat al mişcarii 
muncitore7ti socialiste şi  propa
gator al antisemitismului ; din 
1881 deputat în Reic:Ji staJ. - :16-l. 

Struve, Gustav (1805-1870) 
avocat şi  publicist, democrat 
mic-burghez participant la in-

surecţia din Baden-Palatinat d in 
1848-1849, după înfrîngerea re
voluţiei unul dintre liderii emi
graţiei mic-burgheze din Anglia : 
a participat la războiul civil din 
America (1861-1865) de partea 
nordiştilor. - 285, 378. 

Sudeikin, Gheorghi Porfirevici (m. 
1883) - ofiţer de jandarmi rus, 
inspector al poliţiei secrete din 
Petersburg, provocator, a fost 
împuşcat. - 79. 

Szeps, Moriz (1834-1902) zia-
rist austriac, liberal burghez, re
dactor-şef la publicaţia vieneză 
„Morgenpost" (1858-1867), d in 
1867 editorul şi redactorul pu
blicaţiei nNeue Wiener Tag
blatt". - 657. 

T 
Terry, Ellen Alicia (1848-1928) -

artistă dramatică engleză, cu
noscută interpretă a rolurilor 
din piesele lui Shakespeare. -

3113. 

Terzaghi, Carlo (n. aprox. 1845) -
avocat italian, �ecretar al fede
raţiei muncitorilor din Torino : 
în 1872 agent al poliţiei. - 155. 

Teste, Jean-Baptiste (lîBiJ-1852) 
- avocat şi  politician francez, 
orleanist ; în timpul monarhiP1 
din iulie ministru al comerţu
lui, justiţiei şi lucrărilor publice, 
din cauza corupţiei şi a abuzu
lui de putere a fost tradus în 
faţa justiţiei. - 639. 

'1'hevenin (m. 1885) - inspector 
ele Dolitie irance:G, organizatorul 
exploziilor cu dinamită, provoca
toare de la Montceau-les-Mines. 
- 263. 

Thibaudin, Jean (1822-1905) -
general francez, ministru de 
război (1883) comandant al Pa
risului (1886-1887), a fost desti
tuit din cauza afacerilor one
roase d in departamentul său. -
640. 
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Thwrry, Jacques-Nicolas-Augustin 
(1795-1856) - istoric liberal 
francez din perioada Restaura
ţiei. - 225. 

Thiers, Louis-Adolph (1797-1877) 
- istoric şi om de stat francez, 
orleanist ; prim-ministru (1836 şi 
1840), în 1848 deputat în Aduna
rea constituantă şi în 1849-
1851 în adunarea legislativă ; 
primul preşedinte al celei de-a 
treia Republici (1871-1873), că
lăul Comunei din Paris. - 120, 
393, 423. 

Tihomirov, Lev Alelcsandruvi·'i 
(1852-1923) - publL:�ist rus, 
membru in fluent al organizaţiei 
Narodnaia Volea, la sfîr:;;itul 
deceniului al 9-l<>a a părăsit 
mişcarea revoluţionară <;:i a de
venit monarhist. - 261. 

Tkacev, Piotr Nikit:ci (1844-1885) 
- publicist şi revoluţionar rus, 
unul dintre ideologii narodni
cismului. - 519, 653. 

Trii.bner - editor german. - 630. 

Tschech, Heinrich Ludwig (1789-
1844) - funcţionar prusian, pri
marul oraşului Storko-w (1837-
1841), democrat ; a fost destituit 
în urma unui atentat împotriva 
1 ui Frederic Wilhelm al I V-lea. 
- 426. 

Tucker - editor londonez. - 371. 

Tucker, Benjamin R. (1854-1939) 
- ziarist american, anarhist, 
editor şi redactor al publicaţiei 
anarhiste „Liberty" din Boston. 
- 631. 

Tussy vezi Marx-Aveling, Eleanor 

Tylor, Sir Edward Burnett (1832-
-1917) - celebru etnolog en
glez, fondatorul teoriei evoluţio
niste în antropologie şi etnolo
gie. - 107. 

Ţ 
Ţankov, Dragan (1828-1911) - po

litician şi om de stat bulgar, 

unul dintre fondatorii partidului 
liberal ; prim-ministru (1880 ş1 
1883-1884), liderul partidului 
ţankoviştilor, care a promovat o 
politică rusofila. - 495. 

Ţion, Ilia Fadeevici (1842-1912) 
- fiziolog rus, publicist reacţio
nar ; profesor la Universitatea 
din Petersburg şi la Academia 
medicală de chirurgie ; sub pre
siunea opiniei publice, în 1875 
a fost silit să renunţe la pro
fesorat ; în 1875-1891 a fost re
prezentantul la Paris al 'llinis
terului de finanţe. - 514. j40. 

V 

Vaillant, Marie-Anne-Cectle-.4m
c:r.1�11Zl· (nă�cută Lachouille) -
mama lui l\Iarie-Edouard Vail
lant. - 319. 

Vazliant, Mane-Edouard (1840-
1 9 15) ·- medic francez, socialist, 
blanquist, membru al Internaţio
nalei I, Lielegat la congresele de 
la Lausanne (1867), la conferin\a 
de la Londra (1871) şi  la cel 
de la Haga tl872), membru al 
C0munei din Paris, a emigrat 
în Anglia, a fost apropiat de 
Marx şi de Engels ; în 1871-1872 
a făcut parte din Consiliul Ge
neral al Internaţionalei I ; după 
amnistia din 1880 a revenit în 
Franţa şi a fondat Comite revo
lutionaire central, din 1884 mem
bru al consiliului municipal din 
Paris, vice-preşedinte al Con
gresului muncitore<>c internaţio
nal socialist din 1889 ; în lupta 
împotriva millerandismului s-a 
apropiat de guesdişti 51 a fost 
unul dintre fondatorii Partidu
lui socialist din Franţa (1902), 
ulterior a fost sub influenţa lui 
Jean Jaures, totu5i în 1914 a tre
cut pe poziţii social-5oviniste. -
137, 143, 341, 476. 

Van Patten, Philip - burghez 
american care s-a alăturat mi5-
cării socialiste ; din 1876 secre
tar al Working Men's Party of 
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America şi din 1879 al Partidu
lui muncitoresc socialist din 
America de Nord ; în 1883 s-a 
retras din aceste funcţii şi a de
venit funcţionar de stat. - 13, 
14, 18. 

\.'arenholz, Karl (1858-1930) 
membru al Social Democratic 
Federation (1884-1885), de ori
gine germană. - 262. 

Varnhagen von Ense, Rahel (1771 
-1833) soţia scriitorului 
Varnhagen Karl August von 
En!R ; cunoscută pentru salonul 
ei literar, centrul romantismului 
berlinez. - 354. 

Vauban, Sebastien le Pretre (Pres
tre), marchiz de (1633-1707) -
mareşal al Franţei, celebru in
giner militar, autor al unei serii 
ele lucrări despre construirea de 
fortăreţe şi despre asedii .  
627. 

Vaulabelle, Achille Tenaille de 
(1799-1879) - istoric şi politi
cian francez, republican burghez 
moderat ; în 1848-1849 membru 
al adunării constituante şi mi
nistru al instrucţiunii în guver
nul Cavaignac. - 76. 

Vico, Giovanni Battista (1668-
17 44) - istoriograf şi filozof ita
lian a încercat să elaboreze le
gităţile obiective al dezvoltării 
sociale. - 272. 

Victoria, Adelaide Mary Louisa 
(1840-1901) - fiica cea mare 
a reginei Victoria, soţia kron
prinţului Frederic Wilhelm. -
265. 

l'iereck, Louis (1851-1921) so-
cial-democrat german ; în pe
rioada cît a fost în vigoare le
gea excepţională împotriva so
cialiştilor unul dintre liderii 
aripii de dreapta a partidului ; 
în 1884-1887 deputat în Reichs
tag ; în 1896 a emigrat în Ame
rica şi s-a îndepărtat de miş
carea socialistă. � 28, 85, 187, 

216, 217, 248, 255, 323, 327, 434, 
441, 477, 561, 623, 636. 

Vogt, Karl (18 17-1895) - natura
list german, reprezentant al ma
terialismului vulgar, democrat 
mic-burghez, în 1848-1849 de
putat în Adunarea naţională de 
la Frankfurt (aripa de stînga) ; 
în 1849 a emigrat în Elveţia ; în 
deceniile al 6-lea şi al 7-lea 
agent plătit al lui Ludovic :Bo
naparte ; unul dintre participan
ţ ii activi la campania de calom
nii împotriva revoluţionarilor 
proletari ; Marx l-a demascat 
în pamfletul intitulat „Dor\mul 
Vogt" (1860). - 280, 517, 6�'3 . 

VoUmar, Georg, Heinrich i>on 
(1850-1922) - social-democrat 
german, unul dintre liderii ari
pii oportuniste reformiste a so
cial-democraţiei germane ; re
dactor al ziarului „Sozialdeino
krat" (1879-1880) ; în repetate 
rînduri deputat în Reichstagul 
german şi în Landtagul bava
rez ; în ti mpul primului război 
mondial social-�ovinist. - 184, 
185, 425. 

. 

w 
Wagner, Adolph (1835-1917) , -

economist, reprezentant al a)a
numitei şcoli social-juridice în 
economia politică, reprezentant 
de seamă al social ismului de ca
tedră. - 140. 

Wagner, Richard (1813-1883} � 

mare muz1c1an şi compozitor 
german. - 127, 174, 282. 

Walther - medic, cunoscut al fa
miliei Bebel. - 316. 

v;alther, Hermann - social-demo
crat, la începutul deceniului al 
9-lea a emigrat în S.U.A., mem
bru al Comitetului Executiv al 
Partidului muncitoresc d1ri 
America de Nord. - 548. 

W atrin (m. 1886) - inginer fran
cez, directorul minelor din Pe-
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cazeville, cunoscut pentru meto
dele de exploatare a fost omorît 
în timpul grevei de la Decaze
ville. - 403. 

Watts, John Hunter (m. 192-1) -
socialist englez, unul dintre li
derii Federatiei Soc!al-Demo
crate, ulterior

. 
membru al Par

tidului socialist britanic. - 365. 

Weddc, Friedrich Christoph Jo
hannes (1843-1890) - ziarist şi 
scriitor, social-democrat ; unul 
dintre fondatorii şi editorii pu
blicaţiei social-democrate „Biir
ger-Zeitung" (1881-1887), în 
1887 a fost expulzat din Ham
burg. - 593, 594, 609, 628. 

Wrerth, Georg (1822-1856) - poet 
şi publicist proletar german ; 
membru al Ligii comuniştilor ; 
în' 18-18-1849 unul dintre redac
torii lui „Neue Rheinische Zeit
ung" ; prieten al lui Marx ş i  
Epgels. - 39, 161, 4 14, 466. 

Wegiltann. - 292. 

Wehner, J. G. - emigrant din 
Manchester, în deceniul al 7-lea 
trezorier al fundaţiei Schiller, 
cunoscut al lui Enge!s. - 203. 

Weiler, G. Adam - tîmplar, emi
grant german la Londra, mem
bru al Consiliului federal brita
nic al Internaţionalei I (1872-
1873), a sprijinit lupta lui Marx 
şi Engels î mpotriva reformişti
lor englezi ; ulterior membru al 
Feperaţiei social-democrate. -

62. 
We'ffls, Johannes - student în me

dicină, prieten al lui Conrad 
Schmidt, a emigrat în America 
de Sud. - 634, 646. 

Werder, Berhard Franz Wilhel� 
von (1823-1907) - general ş1 
d iplomat prusian, ataşat militar 
la Petersburg -{1869-1886), gu
vernator al Berlinului (1886-
1888), ambasador la Petersburg 
(1892-1895). - 458. 

Wermuth - şeful poliţiei din 
Hannover, acuzator în procesul 
comuniştilor de la Koln, a 
publicat împreună cu Stieber 
„Die . Communisten-Verschwo
rungen des neunzehnten Jahr
hunderts". - 303. 

Westphalen, Ludwig von (1770-
1842) - consilier intim la TriPr, 
Tatăl lui Jenny Marx. - 331. 

Weydemeyer, Otto - fiul lui Jo
seph Weydemeyer ; a participat 
la mi'icarea muncitorească. 
19. 

Wheatley. - 650. 

Wickstced, Philipp Henry (n. 1844) 
- pa5tor şi  economist englez, a 
aderat la „Biserica muncitori
lor", o organizaţie cre'itin-socia
listă din Anglia. - 192, 195. 

Wigand - editor din Leipzig, în 
editura lui au apărut lucrări ale 
scri itorilor progresi'iti. - 26, 
106, 128, 246, 249, 251, 260. 

Wilhelm, cel bătrîn - vezi Wil
helm I .  

Wilhelm, prinţ d e  Prusia (Hl59-
19H), sub numele de WilhPlm 
al Ii-lea rege al Prusiei şi îm
părat al Germaniei (1888-
1918). - 640. 

Wilhelm I ( 1797-1888) - pri nţ de 
Prusia,  prinţ-regent ( lvJC-
1861), rege al Prusiei (18bl -

1888), împărat al Gerrnantci 
(1871-1888). - 39, 86, l'.:J, 1 J, 
142, 149, 150, 2G5, 297, 301, 3 17, 
318, 327, 378, 458, 460, 463, 47 l ,  
475, 480, 496, 500, 510, 555, 572, 
633, 640. 

Williams, John Edward (Jack) 
(1854-1917) - muncitor englN, 
socialist, militant al mi5căr1 
muncitoreşti, unul d intre fonda
�rii Federaţiei social-democra
te. - 363-365, 372, 411. 

Willich, August (1810-1878) - lo
cotenent prusian, din cauza con

-vingerilor politice a abandonat 
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cariera militară, ulterior dul
gner, membru al Ligi i  comu
ni5tilor, în 1849 comandantul 
unui corp de voluntari care a 
participat la insurecţia din Ba
den-Pala1.inat, în 1850, cînd s-a 
produs sciziunea din Liga comu
ni5tilor, a con'>tituit, împreună 
cu Schapper o fracţiune mic
burgheză îndreptată împotriva 
lui Marx, în 1853 a plecat în 
S.U.A., redactor la „Cincinnati
Republikaner" (18513-1861), în 
timpul războiului civil din Ame
rica (1861-1865) general de bri
gadă în cadrul armatei nordiş
tilor. - 350. 

Willis, Edwin. - 125. 

Wilson, Daniel (1840-1919) - om 
politic francez, republican bur
ghez moderat ; ginerele preşe
dintelui Republicii, Jules Grevy, 
implicat în multe afaceri finan
ciare. - 332, 636, 639, 642. 

Wischnewetzky vezi Kelley-Wisch
newetzky Florence. 

Wischnewetzky,Lazar - medic po
lonez ; în 1886 a emigrat în 
S.U.A., mPmbru al Partidului 
muncitoresc socialist din Ame
rica de Nord, căsătorit cu Flo
rence Kelley-Wischnewetzky. 
468, 538, 539, 569, 575, 612. 

Woermann, Adolf (1847-1911) 
mare comerciant din Hamburg, 
unul dintre iniţiatorii expansiu
nii coloniale a Germaniei în 
Africa ; deputat liberal în 
Reichstag (1884-1890). - 199. 

Wolff, Wilhelm (Lupus) (1809-
1864) - revoluţionar proletar, 
profesor şi publicist, fiul unui 
ţăran din Saxonia ; din 1831 a 
militat pe plan politic într-o or
ganizaţie studenţească radicală 
şi a stat în detenţie în 1834-
1838, in 1846, la Bruxelles a fost 
unul dintre tovarăşii de luptă şi 
prietenul apropiat al lui Marx 
şi Engels, activînd în cadrul Co
mitetului comunist de corespon-

denţă, membru al Ligii celor 
drepţi, unul dintre fondatorii 
L igii comuniştilor şi, din martie 
1848, membru al Organului Cen
tral al Ligii, în 18!8-1849 unul 
dintre redactorii lui „Neue Rhei
nische Zeitung", membru ai 
Adunării naţionale de la Frank
furt (extrema stîngă), în iulie 
1849 a emigrat în Elveţia iar la 
jumătatea anului 1851 în An
glia ; pînă la sfîrşitul vieţii a 
fost prietenul apropiat şi tovară
!;>Ul de idei al lui Marx şi En
gels. - 309. 

Wright - socialistă engleză, mem
bră a Federaţiei social-democra
te. - 223. 

z 

Zasulici, Vera Jvanovna (1851-
1919) - militantă a mişcării na
rodnice şi apoi a mişcării social
democrate din Rusia ; unul din
tre fondatorii grupului „Elibe
rarea muncii", ulterior a aderat 
la menşevici. - 70, 72, 97, 1 14-
116, 204, 261, 275-279, 395, 424. 

Zetkin, Osip (1852-1889) - zia
rist şi revoluţionar rus, în 1874 
a fost expulzat din Rusia din 
cauza activităţii revoluţionare, 
a militat în mişcarea muncito
rească franceză şi în cea ger
mană ; căsătorit cu Clara Zet
kin. - 556. 

Zitz, Franz Heinrich (1803-1877) 
- avocat, democrat mic-bur
ghez ; în 1848 deputat în Adu
narea naţională de la Frankfurt 
(aripa de stînga), în 1849 a par
ticipat la insurecţia din Baden
Palatinat, după înfrîngerea re
v-0luţiei a emigrat în S.U.A_ -

285. 

Zala, Emile (1840-1902) - mare 
scriitor francez, fondatorul ro
manului naturalist francez. -
614. 



Indice de nume 843 

Personaje din literatură, 
Biblie şi mitologie 

Ahriman - divinitate veche per
sană, întruchiparea răului, în 
opoziţie cu Ormuzd - întruch i
parea binelui. - 17. 

Arnold - erou din romanul J.\Iin
nei Kautsky „Die Alten und die 
Neuen". - 355. 

Brunhilda (Brunhilde). - 223. 

Droste-Vischering - personaj din
tr-o poezie satirică germană. -
426. 

Eisa - eroină din romanul Min
nci Kautsky „Die Alten und die 
Ncuen". - 355. 

F1·igg - în mitologia scandinavă 
soţia lui Odin. - 174. 

Hamlet. - 587. 

John Bull. - 156, 165, 254, 301, 
577. 

Maria. - 40. 

Meleagros - în mitologia greacă 
fiul lui Enea, regele Colhidei şi 

al Alteeii ; i-a ucis pe fraţii ma
mei sale. - 189. 

l\lihail - arhanghel. - 297, 301. 

Odin. - 174. 

Onnuzd - d ivinitate veche per<;a
na, întruchiparea binelui. - 17. 

Procust - monstru în mitologi a  
greacă. - 203. 

Rinaldo Rinaldini. 198. 

Robinson. - 194. 

Saucissard - personaj din roma
nul lui Paul de Kock, „L'Am1 1t 
de la Lune". - 167. 

Sigurd (Siegfried). - 223. 

Vineri - personaj din romanul 
„Robinson Crusoe". - 194. 

Volker - bard din Cîntecul Ni
belungilor. - 489. 

Waschlapski - personaj din poe
zia lui Heinrich Heine „Doi ca
valeri". - 576. 

Ziu (Zio) - divinitate germană. 
- 174. 



Cuprins 

SCRISORI ALE LUI fRIEDRICH ENGELS 
Aprilie 1 883 - decembrie 1 887 

1 8 8 3  

1 .  Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 2 aprilie 7 
2. Engels căire Laura Lafargue, 11' aprilie . . . 8 
3. Engel� c ătre Ferdinand Domela Nieuwenhui<>, 

1 1  aprilie 1 0  
4_ Engels căire Eduard Bernstein, 14  aprilie . 1 1  
5. Engels către James Rnowles, 1 7  aprilie 1 2  
6. Engels către Philip Van Patten, 1 8  aprilie 1 3  
7.  Engels către redacţia ziarului „New Yorker Volks-

zeitung",  18 aprilie . 1 5  
3. Engels către James Knowles, 20 aprilie 16 
9. Engels către Eduard Bernstein, 23 aprilie 1 7  

1 0 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 24 aprilie 1 8  
1 1 .  Engels către Eduard Bernstein, 28 aprilie . 20 
J 2. Engcls către Achille Lorirt, sfîrşitul lui aprilie 2 1  

1 3 .  Engels către August Bebe], 30 aprilie . 23 

14. Engel s către Friedrich Adolph Sorge, 1 mai'. 25 
15. Engels către Wilhelm Liebknecht, 1 0  mai . 25 

16.  Engels către August Bebel, 10  mai . 27 
17 .  Engels către Johann Philipp Becker, 22 mai 30 
18. Engels către Ludwig Klopfer, 22 mai 32 

19. Engels către Laura Lafargue, 22 mai 32 

20. Engels către Laura Lafargue, 2 iunie 35 
21 . Engels către Eduard Bernstein, 12  iunie 3 1  
22. Engels către Pasquale Martignetti, 19  iunie 42 

23. Engels către Eduard Bernstein, 22 iunie 43 
24. Engels către Laura Lafargue, 2.4 iunie 44 
25. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 29 iunie 47 
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26. Engels către Gabriel Deville, 12  august 49 
27.  Engels către Laura Lafargue, 19 august 50 
28 .  Engels către Wilhelm Liebknecht, 2 1  august 52 
29. Engels către Pasquale Martignetti, 22 august 53 
30. Engels către Eduard Bernstein, 27 august 5·1 
31 .  Engels către Augu�t Bebel, 30 august 57 
32. Engels către Karl Kautsky, 18 septembrie 60 
33. Engels către Laura Lafargue, 19 septembrie 63 
34. Engels către Laura Lafargue, 3 octombrie 65 
35.  Engels către Laura Lafargue, 15  octombrie 67 
36 .  Engels către Eduard Bernstein, 8 noiembrie 69 
37.  Engels către Vera Ivanovna Zasulici, 13 noiembrie 70 
38.  Engels către Max Quarck, 13 noiembrie 71  
39 .  Engels către Eduard Bernstein, 13 noiembrie . 72 
40. Engels către Johann Philipp Becker, 30 noiembrie 74 
·1 1 .  Engels către Karl Kautsky, 1 decembrie 75 
42. Engels către Laura Lafargue, 13 decembrie 75 
4:3. Engels către Eduard Bernstein, 22 decembrie 77 

1 8 8 4  

•H . Engels către Eduard Bernstein, 1 ianuarie 78  
45 .  Engels către Karl Kautsky, 9 ianuarie . 80 
46. Engels către Laura Lafargue, 14 ianuarie 82 
-!7. Engels către August Bebel, 18  ianuarie 85 
•18 . Engels către August Bebel, 23 ianuarie 88 
4g,  Engels către Charles Fitzgerald, între 26 şi  2 8  ia-

nuarie 89 
50. Engels către Eduard Bernstein, 28 ianuarie . 69 
51 .  Engels către Ludwik Krzywicki, 28 ianuarie gi  
52. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 28 ianuarie 92 
53. Engels către Karl Kautsky, 4 februarie 94 
54. Engels către Eduard Bernstein, 5 februarie 9-1 
55. Engels către Piotr Lavro viei Lavrov, 5 februarie 97 

56. Engels către Laura Lafargue, 5 februarie . 98 

57. Engels către Heinrich Nonne, între 9-21 februarie 101 
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�8. Engels către Johann Philipp Becker, 14 fobr narie , 102 
59.  Engels către Piotr La\Tovici Lavrov, 14  februarie 104 
60. Engels către Karl Kautsky, 1 6  februarie . 105 
61. Engels căb·e Laura Lafargue, 1 6  februarie 107 
62 .  Engels către John Darbyshire, după 17 februarie 109 
63. Engels către Laura Lafargue, 21  februarie 1 10 
64. Engels către Heinrich Nonne, 26 februarie 1 1 1  
6 5 .  Engels către Karl Kautsky, 3 martie . 1 1 3  
66. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 3 martie 1 13 
67.  Engels către Vera Ivanovna Zasulici, 6 martie lH 
68.  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 7 martie 1 1 7  
69. Engels către Paul Lafargue, 1 1  martie 120 
70. Engels către Eduard Bernstein, 24 martie 12.2 
71 .  Engels către Karl Kautsky, 24 martie 12·1 
72. Engels către Laura Lafargue, 31  martie l 2!} 
73 .  Engels către Karl Kautsky, 11 aprilie . 127  
7'!. Engels către Eduard Bernstein, 1 1  aprilie 129 
75.  Engels către Laura Lafargue, 18  aprilie 130 
76. Engcls către Paul Lafargue, 1 8  aprilie . 1 33  
77 .  Engels către Karl Kautsky, 26  aprilie 134 
78.  Engcls către Ludwig Kugelmann, 4 mai 1 36 
79. Engels către Paul Lafargue, 10  mai 136 
BO. Engels către Eduard Bernstein, 1 7  mai 137 
31 .  Engels către Eduard Bernstein şi  Karl Kautsky, 

22 mai 138  
82.  Engels către Karl Kautsky, 23 mai 139 
83.  Engels către Eduard Bernstein, 23  mai 141 
84. Engels către Laura Lafargue, 26 mai . 144 
85. Engels către Eduard Bernstein, 5 iunie 146 
86 .  Engels către August Bebel, 6 iunie 149 
87. Engels către Johann Philipp Becker, 20 iunie 153 

88 .  Engels către Karl Kaut�ky, 21  iunie 151  

8 9 .  Engels către Karl Kaut�ky, 2 6  iunie 156 

90. Engels către Evghenia Eduardovna Papriţ, 26 iunie l!lll 
91 .  Engels către Eduard Bernstein, 29 iunie 160 
92. Engels către Sarah Allen, după 6 iulie 1 62 



D3 .  Engels către Karl Kautsky, 1 1  iulie 163 
�H. Engels către Karl Kautsky, 19  iulie 16 t 
B3.  Engcb către Eduard Bernstein, după 21  iulie 167 
96. Engel.:; către Laura Lafargue, 22 iulie 168 
07 .  Engels către Laura Lafargue, 26 iulie 170 
:JB . Engels către Hermann Schlliter, 28 iulie 17 1  
9 9 .  Engel.:; către James Leigh Joynes, 30 iulie 172 

1f O .  Engels către Eduard Bernstein, iulie 17:3  
1O1 .  Engels către Laura Lafargue, 1 august 17 l 
102 .  Engels către Karl Kautsky, 1 august 176  
10� .  Engcls către Eduard Bet·nstein, 6 august 176  
1 0- L  Engels către Laura Lafargue, 6 augw,t 178 
i05 .  E11gels către Paul Lafargue, 11  august 179 
1 06. Engels către Gem g Heinrich ' on Vollmar, 13  august 1 8  t 
107. Engels către Maria Jankowska-Mendelsonowa. ju-

mătatea lui august 185 
10/ l .  Engels către Karl Kautsky, 22 august 18fl 
109 .  Engels către Eduard Bernstein, 22 august 188 
1 10. Engels către Karl Kautsky, 30 august 18<) 
1 1 1 .  Engels către Eduard Bernstein, 1 3  septembrie 190 
112 .  Engels către Karl Kautsky, 20 septembrie 193 
113 .  Engels către Herman Schlliter, 1 octombrie 195 
114. Engels către Herman Schli.iter, 3 octombrie 196 

1 13. Engels către August Bebel, 11  octombrie 197 
1 1 6 .  Engels către Karl Kautsky, 1 3  octombrie 200 
1 1 7 .  Engels către Johann Philipp Becker, 15  octombrie 201  
118 .  Engels către Karl Kautsky, 1 5  octombrie 203 
1 1 9. Engels către Karl Kautsky, 17 octombrie 205 
120.  Engels către Karl Kautsky, 20 octombrie 206 
121 .  Engels către Eduard Bernstein, 22 octombrie 207 

1 22. Engels către Edu ard Bernstein, 23 octombrie 208 

123. Engels către August Bebel, 29 octombrie 20� 
124.  Engels către Karl Kautsky, 8 noiembrie 2 1 1  

125. Engels către Pasquale Martignetti, 8 noiembrie 214 

126 .  Engels către Eduard Bernstein, 11  noiembrie 2 1 3  
1 27 .  Engels către Hermann Engels, 1 1  noiembrie 
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128 .  Engels către August Bebel, 18 noiembrie 2 1 9  
129 .  Engels către Laura Lafargue, 23 noiembrie 22:3 
1 30. Engels către John Lincoln Mahon, 28 noiembrie 226 
1 3 1 .  Engcl s către Charlotte Engels, 1 decembrie 227 
132. Engcls către Karl Kautsky, 9 decembrie 229 
133. Engels către August Bebel, 11 decembrie 229 
134.  Engels căit e Paul Lafargue, jumătatea lui decem-

brie 23-1 
135 .  Engels către Eduard Bernstein, 29 decembrie 235 
136 .  Engels către Wilhelm Liebknecht, 29 decembrie 2�'1 
137 .  Engels către August Bebel, 30 decembrie 238 
138 .  Engels către Pasquale Martighetti,  30 decembrie 2-12 
139.  EngPls către Friedrich Aclolph Sorge, 31 decembrie 242 
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1 40 .  Engels către Laura Lafargue, 1 ianuarie 245 
HI. Engels către Hermann Schli.iter, 1 ianuarie 245 

1'12.  Engels către Karl Kautsky, 1 3  ianuarie 2-17 

143.  Engel s către Hermann Schli.iter, 1 3  ianuarie 248 
144. Engels către IIarmann Schli.iter, l'l ianuarie 249 
145.  Engels către August Bebel, 1 9  ianuarie 250 

146. Engels către Paul Lafargt.Je, în jurul lui 25 ianuarie 253 
1 47.  Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 4 fe-

bruarie 25-1 
148. Engels către Wilhelm Liebknecht, 4 februarie 255 
H9. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 10 fe-

bruarie 256 

1 50 .  Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 1 1  fe-
bruarie 257 

151 .  Engels către Piotr Lavro\'ici Lavrov, 12 februarie 258 
152.  Engels către Karl Kautsky, 14 februarie 259 
153. Engels către Hermann Schlliter, 22 februarie 260 
1 54.  Engels către Laura Lafargue, 8 martie 261 
155 .  Engels către Richard Stegemann, 26 martie 263 
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1 56 .  Engels către Johann Philipp Becker, 2 aprilie 264 
1 57 .  Engcls către August Bebel, 4 aprilie 266 
158.  Engels către Pasquale Martignetti , 11 aprilie 26� 
159 .  Engeb către Karl Kautsky, 16 aprilie . 269 
160. Engels către Laura Lafargue, 16 aprilie 27tJ 
1 6 1 .  Engcb către Nikolai Franţevici Danielson, 23 aprilie 273 
1 62 .  Engels către Vera lvanovna Zasulici, 23 aprilie 275 
163. Engeb către Richard Stegemann, 5 mai 280 
1 64. Engels către Eduard Bernstein, înainte de 15  mai 281  
lt3G,  Engels către Eduard BPrnstein, 15  mai 282 
166 .  Engels către Hermann Schliiter, 15 mai 284 
167 .  Engeb către Paul Lafargue, 1 5  mai 287 
1 ()8 .  Engels către Pasquale Martignetti, 19 mai 289 

169. :Cngeb către Laura Lafargue, 29 mai . 290 

1 70 .  Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 3 iunie 292 

1 7 1 .  Engcls căti e Friedrich Aclolph Sorge, 3 iunie 293 

172 .  Engels către Pasquale Martignetti, 13  iunie 296 

J 73 .  Engels către Johann Philipp Becker, 15 iuniP 297 

lH. Engels către Eduard Bernstein, 16 iunie 29!) 

175 .  :Cngcb C'ătre Laura Lafargue, 16 iunie 300 

l 7G. Engels către Hermano Schlliter, 16 iunie 302 

l Tî .  Engels către August Bebel, 22 iunie 30 l 
17S .  Engels către Hermann Schlilter, 1 iulie 309 

179 Engels către Laura Lafargue, 4 iulie . 3 1 0  

180 .  Enge\s către Gertcuc\ Guillaume-St:hack, î n  jurul lui 

5 iulie 3 1 1  

1 8 1 .  Engels către Laura Lafargue, 23 iulie . 313  

1 82 .  Engels către August Bebel, 24  iulie 3 1 5  

la3.  Engels către Eduard Bernstein, 2 4  iulie 3 1 8  

I ii L Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 8 au-

gust . 3 18  

1 J 5 .  Engcls către Laura Lafargue, 8 august . 3 19  

1 86 .  Engels către Karl Kautsky, 1 6  august . 321 

1 �7 .  Engel5 către Nikolai Franţevici Danielson, 25 august 322 

H: il .  Engels către Hermann Schlilter, 26 august 32::! 
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I n9. Engels către Karl Kautsky, 6 septembrie 323 
l!JO. Engels către Hermann Schli.iter, 9 septembrie 324 
191 .  Engels către Karl Kautsky, 10 septembrie 32-1 
192.  Engels către Laura Lafargue, 22 septembrie 325 
1D3.  Engels către Hermann Schltiter, 23 septembrie 326 
194. Engels către Eduard Bernstein, 8 octomrbie 327 
1!)5. Engels către Hermann Schli.iter, 9 octombrie 330 
1 96. Engels către Paul Lafargue, 12  octombrie . 331 
197.  I:ngels către Laura Lafargue, 13  octombrie 333 
198. Engels către Karl Kautsky, 14  octombrie . 335 
199 .  Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 20 octombrie 335 
200. Engels către Salo Faerber, 22 octombrie 336 
201 .  Engels către August Bebel, 28  octombrie . 338 

202 .  Engels către Laura Lafargue, 5 noiembrie 341 
203. Engels către Hermann Schltiter, 11 noiembrie 341 

204. Engels către Nikolai Fran,tevici Danielson, 13 no-
iembrie 346 

205. Engels către Paul Lafargue, 14  noiembrie 348 

206. I:ngels către August Bebel, 17  noiembrie . 35 l 
207. Engels către Minna Kautsky, 26 noiembrie 353 

W8. Engels către Paul Lavigne, 1 decembrie 356 

208. Engels către Wilhelm Liebknecht, 1 decembrie 357 
210. Engels către Karl Kautsky, 2 decembrie 360 
2 1 1 .  Engels către Johann Philipp Becker, 5 decembrie 360 
212. Engels către Wilhelm Liebknecht, 5 decembrie 36 ') 
213 .  Engels către Eduard Bernstein, 7 decembrie 361 
214 .  Engels către Paul Lafargue, 7 decembrie . 365 
215. Engels către Hermann Schl ilter, 7 decembrie 36B  
216 .  Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 19 de-

cembrie . 369 
211. Engels către Pasquale Martignetti, 21 decembrie 370 
218.  Engels către Hermann Schli.iter, 21  decembrie 370 
219 .  Engels către Laura Lafargue, 22 decembrie 372 
220. Engels către Wilhelm Liebknecht, 28 decembrie 374 
221.  EngeJs către Johann Philipp Becker, 2 8  decembrie 376 
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222. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 7 ia
nuarie 

223.  Engels către Wilhelm Liebknecht, 7 iqnuarie 
377 
378 

224. Engels către Laura Lafargue, 1 7  ianuarie 379 
225 Engels către August BebeJ, 20-23 ianuarie 381 
226. EngeJs către Edward R. Pease, 27 ianuarie 386 
227. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 29 ianuarie _ 387 
228. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 3 fe-

bruarie 390 
229. Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 4 fe-

L>ruarie 392 
230. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 7 februafie 39! 
231. Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 8 fe-

bruarie 395 
232. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 9 februarie 397 
233.  Engels către Laura Lafargue, 9 februarie 39fS 
231!. Engels către August Bebel, 15  feb1iuarie 401 
235. Engels către Paul Lafargue, 16 februarie .W5 
236. Engels către Eduard Bernstein, 24 februarie 406 
237. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 25 fe-

bruarie 407 
238.  Engcls către Wilhelm Liebknecht, 25 februarie 409 
23!J. Engels către Hermann Schlliter, 3 martie 41 1 
240. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 

12 martie 4 1 1  
241 . Engels către Pasquale Martignetti, 1 2  martîe 413 
242. Engels către Hermann Schliltter, 12  martie 41-t 
243 .  Engels către Laura Lafargue, 15-16 martie 415 
2'14. Engels către August Bebel, 18  martie 413 
2-15. Engels către Paul Lafargue1 20 martie 422 
246. Engels către Vera Ivanovna Zasulici, 31 martie 424 
2,17. Engels către August Bebel, 12 aprilie 425 
248. Engels către Laura Lafargue, 28 aprilie 428 
249. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 29 aprilie 431 
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250. Engels către Paul Lafargue, 7 mai 436 
2 5 1 .  Engels cră1.re Wilhelm Liebknecht, 12  mai 437 
2::i2.  Engels către editura F. H. Nestler şi Melle, 13 mai 439 
253.  Engels către Eduard Bernstein, 22 mai 440 
25 J. Engels către Laura Lafargue, 23 1,11ai 1142 
255.  Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 3 iu-

nie 
256.  Engels către Hermann Schlliter, 3 iunie 
257 .  Engels către Karl Kautsky, 2 iulie 
258. Engels către Karl Kautsky, 4 iulie 
259 .  Engels către Karl Kautsky, 8 iulie 
260 Engels către Johann Philipp Becker, 9 iulie 
261 . Engels către Karl Kautsky, 26 iulie 
262. Engels către Karl Kautsky1 31 iulie 
2&3 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 3 august 
264. Engels către Ifarl Kautsky, 6 august . 
265. Engels către Karl Kautsky, 1 1  august 
26tl. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 1 3  au-

gust . 
267.  Engds căfro Eduard Bernstein, 14  august 
2Ga.  Engel s către August Bebe] , 1 8  august 
'.269. Engels către Karl Kautsky, 20 august 
270.  Engels către Eduard Bernstein, 20 august 
271 .  Engels către Hermann Schlliter, 20 august 
272. Engels către Karl Kautsky, 23 august 
273.  Engels către Karl Kautsky, 24 august 
27..f. Engels către Laura Lafargue, 24 august 
275. Engels către Karl Kautsky, 25 august 
276. Engels către Karl Kautsky, 26 august . 
217.  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 6 septembrie 

2'/8.  Engels către Editura F. H. Nestler şi Melle, 1 1  sep-

443 
445 
446 
446 
447 
447 
449 
450 
451 
452 
45:3 

45-! 
457 
45!1 
46� 
46·1 
465 
467 
467 
468 
469 
470 
470 

tembrie 471 
279.  Engels către August Bebel, 1 3  septembrie 473 

280 .  Engels către Laura Lafargue, 13 septembrie 478 

2 3 1 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 16  septembrie 481 

2<T2. Engels către Pasquale Martignetti, 1 7  septembrie 484 
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283. Engels către Laura Lafargue, 24 septembrie 485 
284.  Engels către Nathalie Liebknecht, 25 septembrie 486 
285. Engels către Laura Lalargue, 2 octombrie 487 f 
286. Engels către August Bebel, 8 octombrie 489 
287. Engels către Eduard Bernstein, 9 octombrie 491 
288.  Engels către Eduard Bernstein, 22 octombrie 493 
289.  Engels către Laura Lafargue, 2 3  octombrie 496 
290. Engels către August Bebel, 2 3  octombrie . 499 
291 .  Engels către Paul Lafargue, 25-26 octombrie 502 
292. Engels către Laura Lafargue, 2 noiembrie 5 1 1  
2 9 3 .  Engels către Nikolai (Franţevici Danielson, 9 no-

iembrie 512  

2D4. Engels către E.T., înainte de 13  noiembrie 5 1 3  
295. Engels către Laura Lafargue, 23 noiembrie 513  

296. Engels către Laura Lafargue, 24 noiembrie 51 l 
.297. Engels către Hermann Schlliter, 26 no1embrie 513  

298. Engels către Karl Kautsky, 29 noiembrie . 520 

2D9. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 29 noiembrie 521 

300.  Engels către Hermann Schlliter, 7 decembrie 525 

20 1 .  Engels către Laura Lafargue, 13  decembrie 525 

302. Engels către Emil Engeb jun., 22 decembrie , 523 

303. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 28 de-

cembrie . . 529 
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304. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 1 1  ianuarie -533 
305. Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 11 ia-

nuarie 53-1 
306.  Engels către Pasquale Martignetti, 1 8  ianuarie 535 

307 . Engels către Pasquale Martignetti, 26 ianuarie 536 

31J8.  Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 2 7  ia-

nuarie 538 

309. Engels către Paul Lafargue, 28  ianuarie 539 

3 1 0. Engels către Laura Lafargue, 2 februarie 542 
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3 1 1 .  Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 9 fe-
bruarie . 5-1:4 

312. Engels către Friedrich Aclolph Sorge, 12 februarie 550 
3 13. Engels către Paul Lafargue, 16 februarie . 553 
314.  Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 19 fe-

bruarie 556 
315. Engels către Laura Lafargue, 24 februarie 557 
3 llî  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 3 martie 560 
317. Engels către Friedrich Aclolph Sorge, 10 martie 562 
318. Engels către Laura Lafargue, 10 martie 56,J 
3 1 9 .  Engels către Julie Bebel , 12 martie 565 
320. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 16 martie 567 
32 1 .  Engels către Federation socialiste revolutionnaire 

du centre du Parti Ouvrier, 1 8  martie „ 569 
322. Engels către Hermann Şchlliter, 19 martie 570 
323.  Engels către Laura Lafargue, 21 martie 571  
324. Engel s către Friedrich Adolph, Sorge, 6 aprilie 573 
325. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 9 aprilie 575 
326.  Engels către Paul Lafargue, 11 aprilie 577 
327. Engels către Paul Lafargue, 13 aprilie 573 
328 .  Engels către Friedrich Aclolph Sorge1 23 aprilie 530 
329. Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 24 aprilie 581  
3 3 0 .  Engels către Laura Lafargue, 26  aprilie 582 
3 3 1 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 4 mai 58'1 
332. Engels către Eduard Be1•nstein, 5 mai . 587 
333.  Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 7 tnai 589 

334. Engels către Friedrich Adolph Sorgc, 7 mai 591 
335. Engels către Pasquale Martignetti, 2 1  mai 59� 
336.  Engels către Laura Lafargue, 21 mai 594 

337. Engels către Karl Kautsky, 27 mai 596 
33-8 .  Engels cătte Florence Kelley-Wischnewetzky, 28 mai 597 

3 39. Engels către Eduard Bernstein, 28 mai 598 
34;Q. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 3 1 mai 599 
341 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 4 iunie 599 
3-'ţ,2. Engels către Laura Lafargue, 7 iunie . 603 

343. Engels către Laura Lafargue, 1 1  iunie 605 
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34-!. Engels către Karl Kautsky, 15 iunie 607 
345. Engel s către Friedrich Adolph Sorge, 1 8  iunie 607 
3 46.  Engels către Pasquale Martignetti, 20 iunie 609 
347. Engels către John Lincoln Mahon, 22 iunie 610  
348.  Engels către John Lincoln Mahon, 23 iunie 610 
3'±9. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 30  iunie 6 1 1  
350. Engels către Laura Lafargue, 1 5  iulie 6H 
351 .  Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 

20 iulie 615  
352. Engels către Karl Kautsky, 22 iulie 615  
3.53 .  Engels către John Lincoln Mahon, 26 iulie 6Hi  
354. Engels către Karl Kautsky, 1 august 617  
355. Engels către Karl Kautsky, 5 august .t 618 

356. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 8 august 61 <1 

357. Engels către Laura Lafargue, 9 august 621 

358 .  Engels către August Bebel, 13 august 624 

359. Engels către Karl Kautsky, 17 august 625 

360. Engels către Bruno Schoenlank, 29 august 626 

361. Engels către August Bebel, 30 august 627 

362. Engels către Karl Kautsky, 3 septembrie 62t1 

363. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 3 septembrie 629 

364. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 

1 5  septembrie 629 

365. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 1 6  septembrie 632 

366. Engels către Hugo Koch, 22 septembrie 634 

367. Engels către Johannes Weiss, 10 octombrie 63-J. 

368.  Engel s către Laura Lafargue, 11  octombrie 635 

369. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 9 octombrie 638 

370. Engels către Paul Lafargue, sfîrşitul lui octombrie 63t3 

37 1 .  Engels către Laura Lafargue, 12  noiembrie 639 

::1 72.  Engels către Paul Lafargue, 1 6  noiembrie 641 

373. Engels către Paul Lafargue, 23 noiembrie 644 

374. Engels către Conrad Schmidt, 26 noiembrie 645 

315. Engels către Natalie Liebknecht, 29 noiembrie 647 
376. Engels către Friedrich Adolph Sorge. noiembrie 649 
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377 .  Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 
cembrie 

31-8. Engels către Paul Lafargue, 5 decembrie 
379_ Engels către Hermann Schli.iter, 7 decembrie 
330. Engels căire Karl Kautsky, 20 decembrie 
381 .  Engels către Laura Lafargue, 24 derembrie 
382_ Engels către Paul Lafargue, 29 decembrie 
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Adnotări 

3 de-

Indice de lucrări şi articole ale lui K. Marx şi F. Engels, citate 

sau menţionate 

Indice cuprinzînd lucrările altor autori, citate sau menţionate de 

857 

64'.) 
652 
653  
655  
655 
65() 

66 1 
653 

75d 

Marx şi Engels 773 
Indice de reviste şi  ziare menţionate 788 
Indice de nume 797 

I L U S T R A Ţ I I  

Friedrich Engels (1888) 

Prima pagină a scrisorii lui Engels către V. I. Zo.sulici din 

23 aprilie 1885 _ 

Coperta primei ediţii a volumului al II-lea al „Capitalului·' 

cu dedicaţia lui Engels către Lavrov 

Laura Lafargue . 

1 6- -17 

277 

307 
4 1 6-4 1 7  
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