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FRIEDRICH ENGELS 
SCRISORI 

Ianuarie 1888 - decembrie 189} 



1888 
1 

Engels către Ioan Nădejde 
4 ianuarie 1888 

Scumpe cetăţene, 
Prietenul meu K. Kautsky, redactorul revistei „Die Neue 

Zeit", mi-a dat mai multe numere din „Revista socială" şi 
din „Contemporanul", care numere cuprind între alte materii 
traducerile cîtorva din scrierile mele, şi anume „Originea fa
miliei etc." l Daţi-mi voie să vă mulţumesc pentru osteneala 
ce-aţi avut pentru a fce înţelese de cititorii români aceste 
scrieri. Pe lîngă cinstea ce mi-aţi făcut astfel, îmi făcurăţi şi 
înlatorirea de a mă ajuta să învăţ în sfîrşit o leacă limba 
română. Zic în sfîrşit, că sînt la cincizeci de ani de cînd m-am 
încercat, dar în deşert, cu „Gramatica comparată a limbilor 
romanice" a lui Dietz. Mai în urmă mi-am fost adus grama
tica lui Cionca ; dar fără bucăţi de citit şi fără dicţionare nu 
înaintam defel. Cu traducerea d-tale am putut face oareşicare 
progres ; textul meu, etimologia latinească şi slavă mi-au ţi
nut loc de dicţionar şi, din pricina traducerii d-tale, pot zice 
acum că limba română nu mai este pentru mine o limbă cu 
desăvîşire necunoscută. Totuşi, dacă veţi putea să-mi spuneţi 
ce dicţionar mai bunişor să-mi cumpăr, din româneşte în 
nemţeşte, în franţuzeşte ori în italieneşte, aş fi îndatorat ; 
astfel aş puea înţelege mai uşor articolele originale şi bro
şurile : „Ce vor socialiştii români ?" şi „Karl Marx şi econo
miştii noştri", trimise de Kautsky. 

Cu mare plăcere am văzut că socialiştii din România pri
mesc în programul lor principiile de căpetenie ale teoriei care 
a izbutit a aduna într-un mănunchiu de luptători mai pe toţi 
socialiştii din Europa şi din America - e vorba de teoria 
prietenului meu, răposatul Karl Marx. La moartea acestui 
mare cugetător, starea socială şi politică, progresele partidei 
noastre în toate ţările civilizate l-au făcut să închidă ochii 
cu încredinţarea că silinţele sale pentru a întruni într-o sin-
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gură armată puternică şi sub acelaşi steag pe proletarii din 
cele două lumi se apropiau de izbutirea cea mai desăvîrşită. 
Dar dacă ar fi putut să-şi închipuie nespusele progrese ce am 
făcut de atunci în America şi în Europa ! 

Aceste progrese au fost atît de mari, încît, cel puţin par
tida din Europa poate şi trebuie să aibă o politică internaţio
nală comună. In această privinţă, mă simţ foarte mulţumit 
văzînd că sînteţi, n principiu, de o părere cu noi şi cu socia
liştii apuseni. Traducerea articolului meu „Despre starea po
litică a Europei" şi răvaşul ce l-aţi trimis la redacţia revistei 
„Die Neue Zeit" îmi sînt destulă dovadă. 

în adevăr, noi cu toţii vedem în faţă-ne aceeaşi piedică 
uriaşă care opreşte dezvoltarea liberă a tuturor popoarelor 
şi a fiecărui popor în parte : dezvoltare fără care nu am pu
tea nici să ne gîndim la revoluţia socială, nu tocmai să o să
vîrşim în toate ţările, ajutndu-ne unii pe alţii. Această pie
dică este vechea Sfîntă alianţă a celor trei ucigaşi ai Polo
niei, alianţă cirmuită de la 1815 de către ţarismul rusesc şi 
ţinută pină în zilele noastre cu toate sfezile trecătoare ce au 
avut loc între aliaţi. La 1 815 alianţa a fost întemeiată împo
triva spiritului revoluţionar al poporului francez ; la 1871  fu 
întărită prin rapirea Alsaiei şi a Lorenei de la Franţa, ră
pire care făcu din Germania roaba ţarismului şi din ţar cir
muitorul Europei ; în 1888 alianţa e ţinută pentru a înăbuşi 
mişcarea revoluţionară înlăuntrul celor trei împărăţii ,  cere
rile naţionale, cît şi micările politice şi sociale ale muncito
rilor. Rusia bucurîndu-se de o poziţie strategică, aşa încît e 
mai peste puinţă a fi cucerită, ţarismul rusesc formează sîm
burele acestei alianţe, rezerva cea mare a reacţiunii europene. 
Căderea ţarismuli, nimicirea acestui vis rău care apasă peste 
Europa înreagă, iată, după noi, cea dintîi condiţie pentru dez
robirea naţiilor din mijlocul şi din răsăritul Europei. Ţarismul 
căzînd, puterea nelegiuită reprezentată acum prin Bismarck, 
lipsită de sprijinul său cel mai puternic, va cădea şi ea ; 
Austria se va desface în bucăţi, pierzînd singura priGină de 
viaţă ce nai are, datoria de a împiedica prin existenţa sa pe 
ţari de a înghiţi naţiile împrăştiate de la Carpaţi şi din Bal
cani ; Polonia va învia din nou ; Rusia mică va putea să-şi 
aleagă în libertate legăturile sale politice ; românii, maghiarii, 
slavii de la amiază, liberi de orice amestec străini îşi vor pu
tea regula între dînşii treburile şi hotarele lor ; în sfirşit, 
aleasa naţie a ruşilor mari va putea să îndeplinească nu cu
ceriri nefolositoare, dar de folos ţarismului, ci adevărata-i 
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menire civilizatoare în Asia ş1 îşi va dezvălui în legătură cu 
Apusul însemnatele-i facultăţi intelectuale în loc de a-şi jertfi 
sîngele cel mai preţios în spînzurători şi în catorga *. 

Afară de aceasta, d-voastră, românii, trebuie să fi cu
noscut ţarismul ; aţi suferit îndestul prin Regulamentul or
ganic 2 al lui .iselev, prin înăbuşirea răscoalei de la 1848, prin 
răpirea de două ori repetată a Basarabiei, prin năvălirea fără 
număr în România, ca şi cum ţara ar fi fost un simplu pops 
rusesc pe drumul spre Bosfor ; prin siguranţa că neatîrnarea 
naţională a României va înceta pe dată .ce s-ar îndeplini visul 
ţarismului - cucerirea Constantinopolului. Pînă atunci ţaris
mul vă momeşte, arătîndu-vă Transilvania românească pe mîi
nile maghiarilor ; pe cînd tocmai ţarismul o ţine deosebită 
de România ; dacă mîne despotismul din Petersburg ar cădea, 
poimîne n-ar mai fi în Europa nici o Austro-Ungarie. 

Acum alianţa pare desfiinţată, războiul pare neînlăturat 
dar, chiar dacă va fi război, se va face numai pentru a aduce 
la ascultare pe Austro-Ungaria şi pe Prusia, cari nu se prea 
dau după păr. Să nădăjduim că nu se va începe războiul; în 
asemenea luptă n-am putea să ţinem cu vreunul din luptă
tori ; dimpotrivă, le-am dori să fie cu toţii bătuţi dacă s-ar 
putea. Ar fi n război groaznic. Dar, fie ce-o fi, numai atîta 
e sigur, oricum ar ieşi la capăt, tot în folosul mişcării socia
liste are să se sfîrşească şi are să grăbească ajungerea clasei 
muncitoare la putere. 

Iertaţi că lungesc atîta vorba, dar nu mi-a fost cu putinţă 
să scriu unui român fără a-i spune părerea mea în aceste 
chestii arzătoare. Părerea mea, pe scurt, este că o revoluţie 
in Rusia acuma ar scăpa Europa de nenorocirile nespuse ale 
unui război general şi ar fi începutul revoluţiei sociale în 
toată lumea. 

Dacă relaţiile cu socialiştii germani, schimbul de ziare 
etc. ar lăsa ceva de dorit, v-aş putea fi de folos şi v-aş fi 
cu plăcere. 

Primiţi salutările mele frăţeşti. 

Publicat pentru prima oară l revista „Contemporanul � 
llr. 6, 1888 

* - muncă silnică - Nota trad. 

F. Engels 
Se tipăreşte după textu. 

apărut în „Contemporanu.'' 
nr. 6, ianuarie 1888 
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2 
Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

Londra, > ian. 1888 

Stimate domn, 
\I-am mutat. Noua mea adresă este: Ms. R[osher] Cot

tesloe Burton Road, Kilburn, Londra, N. W. Fără număr. ot
tesloe e numele casei. 

Am comandat imediat la librarul meu de aici lucrarea 
Dr. Keussler 1). Chiar dacă primele volume se bazează doar 
pe un material incomplet, eu cunosc dstul de bine activitatea 
zemstvelor dv. pentru a şti că un rezumat trebuie să conţină 
un material deosebit de valoros şi. fiind scris în limba ger
mană, trebuie să reprezinte o adevărată revelaţie pentru Oc
cident. Voi avea grijă ca acest material să fie valorificat. 

Mă tem că şi la dv. banca agricolă a nobililor 3 va avea 
cam acelaşi succes ca şi băncile agricole din Prusia. Acolo no
bilii contractau împrumuturi sub pretextul unor îmbunăă
ţiri pe domeniile lor ; în realitate însă heltuiau cea mai mare 
parte din bani pentru a-şi menţine modul lor obişnuit de trii, 
pentru jocuri de noroc, călătorii la Brlin şi în chefs
lieux 2) etc. Căci nobilii considerau că prima lor indatorire 
era să ducă o viaţă potrivit cu rangul lor, iar prima îndato
rire a statului consta în a le asigura posibilitatea unui ase
menea mod de viaţă. Aşa se face că, în pofida tuturor bănci
lor, in pofida enormelor daruri în bani, directe şi indirecte. 
din partea statului, nobilii prusieni sînt datori pînă peste cap 
evreilor, şi nici o majorare a taxelor pe importul de produse 
agricole nu-i va salva. lmi amintesc că unui cunoscut ruso
german, care în mod nelegitim ţinea de nobilimea rusă, nobi
limea prusiană i se părea încă prea avară. Cînd, Ia sosirea sa. 
de la un ţărm la altul 3) i-a văzut pe aceştia la ei acasă, a 
exclamat : Cum mai încearcă oamenii acştia să aă economii, 
in timp ce la noi un om ar trece drept cel mai sărac dinte 

1) J. Keussler. „Zur Geschichte und Kritik des băuerlichen Ge
meindebesitzes in Russland". - Nota red. 

2) - reşedinţă, capitală (de a-ondisment, de provincie). - Not. trad. 3) Ace�te cuvinte scrise de Engels în limba rusă fac aluzie la 'artea lui A. I. Herzen „e pe e�ălalt rm". - Noa r. 
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saraci dacă n-ar cheltui de două ori mai mult decît veniturile 
sale ·1 ! Dacă acesta este principiul nobiLimii 4) ue, urez băn
cilor sale mult noroc. 

Banca dv. ţărănească pare şi ea să semene cu băncile ţă
răneşti din Prusia ; şi este aproape inexplicabil cît de greu 
înţeleg unii oameni că toate noile surse de credit puse la dis
poziţia proprietarilor funciari (mari sau mici) trebuie să ducă 
la înrobirea lor de către capitaliştii victorioşi. 

Ochii mei mai au încă nevoie des menagements 5). Sper 
însă ca în scurt timp - poate că luna viitoare - să pot relua 
lucrul la volumul al III-lea ; din păcate, deocamdată nu pot 
face nici un fel de promisiuni în privinţa datei la care voi fi 
gata. 

Traducerea engleză 6) s-a vîndut şi se vinde foarte bine, 
chiar surprinzător de bine pentru o carte de asemenea pro
porţii şi de acest gen ; editorul este încîntat de afacerea pe 
care a făcut-o. In schimb criticii se situează la un nivel mult 
sub nivelul obişnuit, şi aşa destul de scăzut. A apărut un sin
gur articol bun, cel din „Athenaeum" 5 ; celelalte ori dau 
numai extrase din prefaţă, ori sînt - atunci cînd îşi propun 
să se refere la cartea însăşi - inimaginabil de jalnice. Aici 
este la modă în momentul de faţă te�ria lui Stanley Jevons 6, 
potrivit căreia valoarea este determinată de utilitate, adică 
valoare de schimb = valoae de întrebuinţare, şi, e de altă 
parte, de mărimea ofertei (cu alte cuvinte, de cheltuielile de 
producţie), ceea ce nu este decît o manieră confuză de a spune 
pe ocolite că valoarea este determinată de ofertă şi cerere. 
Peste tot numai economie vulgară ! Cea de-a doua mare pu
blicaţie literară de aici - „Academy" - nu s-a pronunţat 
încă. 

Vînzarea volumelor I şi II din ediţia germană merge în 
continuare foarte bine. Se scriu multe articole despre carte 
şi despre teoriile pe care le cuprinde; lucrarea lui K[arl] 
Kautsky „Karl Marx's Okonomiche Lehren" 7) reprezintă un 
rezumat sau, mai degrabă, o expunere de sine stătătoare a 
acestor teorii ; expunerea nu e rea, deşi nu întotdeauna abso
lut corectă ; am să v-o trimit. Apoi, un prăpădit de evreu 

4) Acest cuvînt a fost scris de Engels cu caractere ruseşti. -
Nota red. 

5) de menajamente. - Nota trad. 
6) a volumului I a1 „Capitalulu i ". - Nota red. 7) „Doctrina econom ică a lui Karl Marx". - Nota trad. 
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apostat, Georg Adler, docent privat la Breslau B), a scris un 
om voluminos - titlul i l-am uitat -, în care încearcă să-l 
combată pe M[arx], dar nu este vorba decît pur şi simplu de 
un pamflet mîrşav şi ridicol, prin care autorul vrea să atragă 
atenţia - şi anume aten\ia guvernului şi a burgheziei -
asupra lui şi a importanţei sale. Am rugat pe toţi prietenii 
mei să nu-l ia în seamă. Intr-adevăr, acum orice individ 
obscur şi incapabil, care doreşte să-şi facă reclamă, se arunc. 
asupra autorului nostru 9). 

Prietenii din Paris au pus la îndoială autenticitatea tris
tei dv. ştiri cu privire la dl. Mutual 10). Puteţi să-mi transmi
teţi pe o cale sau alta amănunte în legătură cu acest fapt 7 ? 

Alăturat vă trimit un mic articol publicat acum cîţiva ani. 

Publicat pentru prima oară în : 
�\linuv�ic godi", nr. 2, 1908 

• 3 

Al dv. devotat 
P. W. Roshrr 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germana 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Rochester 

Londra, 7 ian. 3 
Dragă Sorge, 
In primul rînd „La mulţi ani !". Nădăjduiesc că în curînd 

te vei obişnui cu noua ta reşedinţă şi că te vei reface pe de
plin de pe urma tuturor neplăcerilor din timpul verii. 

Să nădăjduim că norii războiului se spulberă - de altfel 
totul se desfăşoară atît de frumos, aşa cum am dorit, încît ne 
putem foarte bine lipsi de perturbările pe care le implică un 
război generalizat şi încă de asemenea proporţii, cum n-a mai 
existat în trecut, deşi, pînă la urmă, şi acesta s-ar solda în 
favoarea noastră. Politica lui Bismarck împinge spre noi mari 
mase de muncitori şi mic-burghezi ; jalnica reformă socială 5, 

8) D':Umi�ea actuală : Wroclaw. - Nota red. 9) K. Marx. - Nota red. 1o) G A. Lopatin. - Nota red. 
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atît de pompos anunţată, de fapt un simplu pretext pentru o 
serie de măsuri coercitive împotriva muncitorilor (decretul 
lui Puttkamer cu privire la greve 9, propunerea de a se rein
troduce cărţile de muncă, delapidarea fondurilor unor sindi
cate şi case de ajutor mutual) are consecinţe enorme. Noua 
lege împotriva scialiştilor 10 nu va avea urmări grave, arti
colul cu privire la exil va trece cu greu de data aceasta şi, 
chiar dacă va trece, nu se ştie cît timp va rămîne în vigoare. 
Dacă - şi aceasta ar fi situaţia cea mai convenabilă pentru 
noi - bătrînul Wilhelm 11) va da curînd ortul popii şi prin
ţul moştenitor 12) va ajunge la cîrmă, măcar pentru şase luni, 
se va produce, probabil, un haos total. Bismarck s-a străduit 
atît de mult să-l înlăture cu totul pe prinţul moştenitor şi să 
constituie o regenţă pentru tînăul Wilhelm 13), un locotenent 
de gardă impertinent, încît, în acest caz, el va fi, probabil, 
îndepărtat şi înlocuit pentru scurtă vreme de un regim libe
ral, plin de iluzii. Atît ar fi suficient pentru a distruge în
crederea filistinului în trăinicia regimului ; şi chiar dacă mai 
apoi Bismarck ar reveni la putere alături de tînărul bădăran, 
filistinul şi-a pierdut încrederea în el, iar tinerelul nu-i tot 
una cu bătrînul. Falşii Bonaparte din zilele noastre nu repre
zintă nimic, dacă ceilalţi nu au încredere în ei şi în invin
cibilitatea lor. Iar dacă tînărul şi mentorul său, Bism[arck], 
s-ar obrăznici şi ar propune măsuri şi mai neruşinate decît 
cele de acum, - lucrurile ar evolua rapid spre punctul critic. 

ln schimb, un război ne-ar arunca înapoi cu ani de zile, 
Şovinismul ar invada totul, căci ar fi vorba de o luptă pentU 
existenţă. Germania s-ar prezenta cu cinci milioane de oa
meni sub arme, sau zece la sută din populaţia ei, ceilalţi u 
aproximativ 4_50;0, Rusia, poate, cu ceva mai puţin. Oricum 
numărul combatantilor s-ar ridica la 1 0-15 milioane. Cu e 
ar fi hrăniţi toţi a�eştia, tare aş vrea să văd. Dezastrul ar i 
ca pe vremea războiului de treizeci de ani. Pe un sfîrşit grab
nic nu se poate conta, în ciuda uriaşelor forţe de luptă m
bilizate. Căci la graniţa de nord-vest şi sud-est, Franţa ese 
apărată de fortificaţii foarte întinse, iar amenajările din jur. 
Parisului sînt formidabile. Asta înseamnă că războiul va dura 
mult, şi apoi Rusia este o ţară care nu poate fi înfrîntă ct 
ai bate din palme. Dar chiar dacă totul s-ar desfăşura potrivit 

li) Wilhelm I, - Nota red. 12) Frederic Wilhelm (Frederic al III-lea). - Nota red. rn) Fiul lui Frederic Wilhelm (Wilhelm al rr-:ea). - Nota red. 



H F. Engels 

dorinţei lui Bismarck, naţiunii i se va cere mult mai mult ca 
pînă acum şi este destul de probabil că tergiversarea victoriei 
finale şi unele eşecuri parţiale ar duce la o răsturnare in
ternă. Dacă însă nemţii ar fi înfrînţi de la bun început, sau 
ar fi siliţi să se menţină în defensivă un timp mai îndelungat, 
explozia s-ar produce în mod sigur. Dacă războiul ar fi dus 
pînă la capăt fără ca în interior să izbucnească unele mişcări, 
Europa ar trece printr-o perioadă de epuizare, cum n-a mai 
cunoscut în ultimii 200 de ani. Industria americană ar triumfa 
pe toată linia şi ne-ar pune pe noi toţi în faţa altenativei : 
sau revenirea la exploatarea agricolă doar pentu consumul 
propriu (restul nefiind posibil din cauza grînelor americane), 
sau răsturnare socială. De aceea presupun că nu se intenţio
nează ca lucrurile să fie împinse la extrem şi că nu va fi vorba 
decît de un pseudo-război. Dar de îndată ce va răsuna prima 
împuşcătură, orice control încetează şi calul scapă din frîu. 

Aşadar totul impune luarea unei hotărîri : război sau pace, 
iar eu trebuie să mă grăbesc să termin volumul III 14). Eveni
mentele îmi cer însă să rămîn au courant 15), or aceasta tmi 
răpeşte o groază de timp, mai ales documentarea în proble
mele militare ; şi apoi mai trebuie şi să-mi cruţ ochii. Oh, 
de-aş putea fi un simplu savant de cabinet ! Şi totuşi treaba 
trebuie făcută ; luna viitoare, cel mai tîrziu, mă voi pune 
pe lucru. 

Schorl[emmer] se află aici şi-ţi trimite calde salutări. 
Criza prezidenţială de la Paris 11 a fost soluţionată direct 

de către oamenii noştri. Blanquiştii au fost în frunte, iar Vil
lant a antrenat după el biroul consiliului municipal. Dacă 
se va porni furtuna, Vaillant va fi sufletul viitorului guvern 
provizoriu. El are avantajul că, fiind blanquist, nu trebuie să 
reprezinte o teorie economică, se poate deci ţine departe de 
orice fel de certuri. Posibiliştii 12 s-au compromis definitiv 
preconizînd abţinerea de la orice acţiune, încercînd împrew1ă 
cu reacţionarii să dea un vot de neîncredere Biroului mw1i
cipalităţii orăşeneşti în cadrul Consiliului municipal, acelui 
birou care se purtase atît de bine pe cît era de aşteptat de la 
acest gen de radicali, dar au eşuat. 

14) Este vorba de volumul al III-lea al „Capitalului�. - Nota re l. 15) la curent. - Nota trad. 
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Sper că ai primit cu regularitate „C[ommon]w(ea]l", 
„Gleichh( ei ]t", „ To-day". 

Bătrînul tău 
F. E. 

Publicat penru prima oară în : Originalul în limba germană 
�Briefe und Auszlge aus Briefen Tradus din limba germană 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u.A. <m F. A. Sore und Andere", Stuttgart, HJ06 

4 
Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Borsdorf lîngă Leipzig 

Londra, 10 ian. 88 
Dragă Liebknecht, 
Nu cred că, în ce priveşte expatrierea, lucrurile se pre

cipită. Oricît de mizerabili sînt burghezii germani, un ase
menea act de laşitate reclamă ceva curaj , de care Bismarck 
cred că ar avea nevoie timp de cel puţin un an pentru a-l ino
cula acestora. Într-un an însă se pot întîmpla multe. Prin 
intriga sa împotriva prinţului moştenitor 16), monsieur Bismarck 
şi-a cam tăiat craca de sub picioare şi, chiar dacă, după ce se 
curăţă bătrînul 17), vine rîndul prinţului moştenitor, şase luni 
de zile vor fi suficiente pentru a da totul peste cap şi a zdrun
cina zdravăn încrederea filistinului în veşnicia guvernării lui 
Bismarck. Apoi ar putea veni rîndul insolentului tînăr Wil
helm lB), care ne-ar putea aduce infinit mai mari servicii 
decît prejudicii. De aceea sper că la anul vei pleca numai pen
tru o vreme l3 în America si că te vom vedea astfel atit la 
plecare, cît şi la întoarcere.

" 
în America vei avea destul de 

lucru, căci, după cum spuneai şi tu, cei de acolo 14 au încurcat 
rău lucrurile. Americanii înşişi sînt prea noi şi prea străini de 
întreaga mişcare, pentru a nu comite o serie de gafe colo-

16) Frderic Wilhelm (Frderic al III-lea). - Nota red. 17) Wilhelm I. - Nota red. 1B) Fiul lui Frederic Wilhelm (Wilhelm al IZ-:ea). - Nota red. 
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sale. Ei însă pot fi ajutaţi şi, în acest sens, un om ca tine, 
care cunoaşte mişcarea engleză şi ştie cum să se poarte cu 
publicul englez, ar fi  de mare folos. 

Pe aici nimic nou. Vechea Asociaţie Comunistă 15 decade 
din ce în ce mai mult. In momentul de faţă ea e în mîinile 
nemernicului de Gilles şi fraternizează tot mai mult cu anar
hiştii, al căror cartier general se află acum la Londra. Inci
dentele din Trafalgar Square 16 au ajuns acum la un epilog : 
condamnările în masă în faţa instanţelor I şi II ale partici
panţilor la demonstraţie. Zilele acestea va veni rîndul lui Gra
ham şi Burns. Dacă şi ei vor fi condamnaţi, înseamnă că ju
ratul londonez şi-a exprimat recunoştinţa faţă de Warren şi 
poliţie, or asta nu poate decît să favorizeze dezbinarea dintre 
clase. Ura muncitorilor împotriva poliţiei este colosală şi la 
viitoarele alegeri prostănacii de toryi îşi vor aminti de aceasta. 

La mulţi ani cu întîrziere şi fie ca atît pe plan intern, 
cît şi pe plan extern să avem pace ; nu doresc acum nici răz
boi, nici puciuri, căci prea merg bine lucrurile. 

Publicat p'ntru prima oară în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII ,  ed. rusă, 1940 

5 

Al tău 
F. Engels 

0:-iginalul în limba germa1ă 
Tradus din limba germ,1n. 

Engels către Hermann SchlUter 11 
la Hottingen-Zlrich 

Londra, 10 ian .  88 
Dragă domnule Schllter, 
Nu am nimic împotrivă ca Ede să tipărească sfîrşitul 

prefeţei la „Patrioţii de paradă" 19). 
Te rog să-mi comunici cam cînd se va putea începe pu

blicarea „Teoriei violenţei". Acum scriu, în completare, un al 
patrulea capitol, în care analizez mijloacele violente folosite 

19) F. Engels : „ Introducere la broşura lui Sigismund Borkheim 
.. tn mintirea patrioţilor de pararlă germani din 1806-1807»", - Nota ed. 



Scrisori din 1888 

de Bismarck şi cauzele succesului lor de moment. Il scriu 
acum, dar, în preajma apariţiei, va trebui să-l revăd şi să-l 
completez cu cele mai noi fapte. Fireşte că voi ţine şi acest 
capitol, bucuros, la dispoziţia lui Ede, de îndată ce îl voi avea 
gata 18• 

In scurt timp voi începe să-mi pun în ordine cărţile. S-ar 
putea să mai găsesc, cu această ocazie, un exemplar din 
„Sfînta familie". In cazul acesta îl voi da Arhivei l9• Pînă 
atunci te rog să acorzi toată atenţia lui „Revue der N[euen) 
Rh[einischen] Z[ei]t[un]g" 2o - articolele răzleţe ar putea fi 
folosi te doar în caz extrem. 

Istoria denaturată de Bruhn este menţionată în ,,Domnul 
Vogt", p. 124, în adnotare - Bangya s-a dat drept reprezen
tant al unui pretins librar stabilit de curînd la Berlin, pe 
nume Eisenmann sau ceva asemănător, Şi s-a obligat că acesta 
va tipări manuscrisul 21• Lucrarea este scrisă de M[arx] şi de 
mine, iar originalul se află aici la mine. Adevăratul cumpă
rător al acelui exemplar a fost, de fapt, Stieber, care s-a do
vedit destul de prost încît să creadă că, într-un manuscris 
scris de noi in vederea publicării, poliţia prusiană ar putea 
găsi dezvăluiri serete şi nu simple observaţii ironice la adresa 
marilor bărbaţi ai emigraţiei, căci altceva nu cuprindea în nici 
un caz. Noi am fost traşi pe sfoară în privinţa publicării, dar 
cu adevărat înşelată a fost poliţia prusiană, care de altfel s-a 
şi ferit să se laude cu această ispravă; ca să nu m ai vorbim 
de domnul Kossuth, pe care abia această întîmplare l-a făcut 
să înţeleagă ce pramatie a luat sub protecţia sa, ceea ce nu 
l-a împiedicat însă ca şi după toate acestea să tncerce să-l mai 
păstreze. 

Răspund cordialelor dumitale urări cu ocazia Anului Nou, 
dorindu-ţi, la rînlu-mi, numai bine. 

Publicat pentru p;ima oară ln: K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII,  ed. rusă, 1940 

Al dumitale 
F.E. 

Originalul n Hmba geraă 
Tradus din limba germaă 
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6 

Engels către Pasquale Martignetti 
la Benevento 

Londra, 10 ianuarie 1888 

Dragă prietene, 
Ţi-aş fi scris de mult, dar am avut impresia că nu te 

mai afli la Benevento, deoarece pe una din revistele pe care 
ai avut bunăvoinţa să mi le trimiţi era indicată adresa unei 
localităţi necunoscute mie. Am aşteptat deci să primesc noi 
veşti de la dumneata. 

Acuzaţia ridicolă că ai fi sustras 1 5  OOO lire îşi găseşte 
cea mai bună dezmin\ire în faptul că însuşi prefectul guver
na1nental îţi dă de lucru. Să sperăm că toată intriga va fi 
spulberată înainte de a se ajunge la un proces public. 

Nu mai ştiu nimic în legătură cu aranjamentul de la 
Hamburg, căci de la Wedde nu am nici o veste 2• Este însă 
bine că n-a ieşit nimic din toate acestea. Guvernul prusian a 
reuşit, n sfîrşit, să silească guvernul „republicii" Hamburg 
să-i dea ascultare. Ziarul nostru 20) de acolo a fost interzis, 
redactorul Wedde, deşi cetăţean l Hamburgului, a fost ex
pulzat din propriul său oraş, vreo douăzeci de socialişti au 
fost condamnaţi la Altona (oraş prusian învecinat) şi, după 
eliberare, vor fi expulzaţi din Hamburg. 1n aceste împreju
rări şi pe dumneata te-ar fi aşteptat aceeaşi soartă, iar ca ce
tăţean străin ai fi fost expulzat chiar din întregul imperiu 
german, cheltuielile pentru dubla mutare, împreună cu în
treaga familie, fiind de-a dreptul ruinătoare. 

Iţi mulţumesc pentru osteneala pe care ţi-o dai cu bio
grafia mea ; îţi voi revizui bucuros traducerea făcută. Mă în
doiesc însă că merită s-o tipăreşti sub formă de broşură. In 
Italia eu sînt foarte puţin cunoscut, iar printre cei ce mă cu
nosc se numără mulţi anarhişti şi aceştia mai mult mă urăsc 
decît mă iubesc. Dar las această chestiune la aprecierea d-tale. 

!O) Burger-Zeitung„. - Nota red. 
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De manuscrisul d-tale mă voi putea ocupa abia peste cî
teva săptămîni, după care ţi-l voi trimite imediat înapoi. Din 
păcate ochii mei mai au încă nevoie să fie menajaţi. 

„Mefistofeles" I va porni diseară 23. 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului in : 
"La corrispondenza di Marx e Engels 
con italiani. 1848-1895". 1Iilano, 1964 

7 

Sincere salutări 
al d-tale F. Engels 

Tradus din limba germană 

Engels către Hermann SchlUter 
la Hottingen-Zurich 

[Londra] ian. 23188 

Dragă domnule Schl.ter, 
Pînă la 20 februarie veţi avea „Teoria violenţei" ; v-aş 

fi trimis-o mai curînd, dar a intervenit traducerea in limba 
engleză a „Manifestului", pe car1 trebuie s-o termin rapid, 
împreună cu Sam Moore, traducătorul „Capitalului". Acesta 
se află acum aici şi n-aş fi vrut să las să-mi scape o ocazie 
atît de bună. 

De îndată ce traducerea va fi gata - adică pe la sfîrşitul 
săptămînii - voi trece din nou la finalizarea „Teoriei vio
lenţei", care reprezintă o succintă privire de ansamblu asupra 
IStoriei între 1 848 şi 1888, în măsura în care aceasta se înca
drează in subiect. De data asta îl voi necăji pe Bismarck mai 
mult decît cu „Rachiul" 24. 

Salutări cordiale, 

l d-voastră 
F.E. 
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Singurul lucru, care ar mai putea interveni, ar fi ochii 
mei, pe care-i supun actualmente unui tratament, pentru a 
scăpa o dată de bucluc - dar în cazul acesta vă voi scrie. 

Pub'icat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII, ed. rusă, 1940 

8 

Originalul în limba germaiă 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 7 febr. 88 

Dragul meu Lafargue, 
Trimit alăturat cecul de 15 lire. 
Am de luoru pînă peste cap. „Manifestul" în engleză este, 

în sfîrşit, gata şi aştept corectura peste cîteva zile. Contez pe 
Laura pentru unele improvements 21) ale traducerii ; eu am 
fost nevoit să revăd totul cam în grabă, aşa încît treaba 
aceasta mi-ar fi de mare folos pentru o reeditare. 

ln plus, mai scriu o critică a întregii politici bismarckiene, 
care urmează să apară ca anexă la „Teoria violenţei" din 
„Anti-Dlhring" sau mai curînd ca aplicarea acesteia în prac
tica actuală. Am promis manuscrisul pentru 20 ale lunii şi-ţi 
dai seama că totul trebuie chibzuit cu multă grijă. Iată ceva 
ce s-ar fi potrivit pentru „Socialiste", dacă nu l-aţi fi desfiin
ţat tocmai acum. 

Dispariţia lui „Soc[ialiste]" echivalează cu dispariţia voas
tră, ca partid, de pe orizontul parizian 5. Posibiliştii îşi păs 
trează „Proletariat", dacă voi nu puteţi face acelaşi lucru, 
înseamnă că daţi înapoi, în loc să creşteţi ; nu-i vorba că zia
rul vostru este un hebdomadar, căci şi celălalt este. Deocam
dată nu mă pot însă împăca cu gîndul că lucrătorii parizieni 
au intrat definitiv într-o perioadă de declin. Francezii sînt 
imprevizibili şi capabili de tot soiul de surprize. Drept care -
aştept. 

In ce-l priveşte pe Bismarck, şi el, ca şi panslaviştii ruşi 
şi şoviniştii francezi, se j oacă cu focul. Situaţia actuală îi con-

ul - îmbunătăţiri. - Nota trad. 
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vine atît timp cit bătrînul Lehman (cunoşti această poreclă 
a lui Wilhelm 22) îşi mai trăieşte zilele. Bismarck are toate 
motivele să se facă indispensabil pentru ziua cînd va muri 
bătrînul. Împreună cu tînărul Wilhelm 23> el a pus la cale o 
adevărată conspiraţie împotriva prinţului moştenitor 24> : el a 
vrut să-l convingă să se supună unei operaţii de laringe, cu 
alte cuvinte să accepte să i se taie beregata. Prinţul moşte
nitor şi soţia sa 25) ştiu toate acestea, aşa încît relaţiile cu 
Bismarck sînt extrem de incordate. Este de altfel unul din 
motivele pentru care noua lege împotriva socialiştilor 26 a 
e�uat în Reichstag. Un catolic 26) din K6ln a declarat în plină 
şedinţă că ar fi posibil ca chiar înainte de 30 septembrie (ter
menul de expirare a legii în vigoare) un alt guvern să preia 
conducerea. 

Această dezbatere în legătură cu legea împotriva socia
liştilor a fost pentru noi un mare triumf. Faptele citate de
Singer şi Bebe! au zdrobit guvernul, iar discursul lui Bebel, 
mai ales, este o adevărată capodoperă. Este pentru prima oară 
că oamenii noştri au repurtat în Reichstag o victorie deplină. 
Legea va fi prelungită cu încă doi ani, probabil pentru ul
tima oară. Dar toate argumentele şi toate faptele din lume 
n-ar fi fost suficiente pentru a respinge pretenţiile guvernu
lui, dacă s-ar fi crezut în imediata succesiune la tron a tînă
rului Wilhelm. Acesta este un adevărat prusian, obraznic şi 
înfumurat ca ofiţerii berlinezi de la 1806, care-şi ascuţeau 
săbiile pe scările ambasadei franceze, pentru ca apoi, două 
luni mai tîrziu, să le predea învinşi soldaţilor lui Napoleon 27• 

Posibilitatea izbucnirii unui război m-a făcut să-mi re
iau studiile militare. Dacă nu va fi război, cu atît mai bine. 
Dar dacă va izbucni - ceea ce depinde de tot felul de eveni
mene imprevizibile - sper ca ruşii să fie bătuţi în lege, iar 
pe frontiera franceză să nu se întîmple nimic hotărîtor ; în 
acest caz ar exista o şansă .pentru o pace acceptabilă. Avînd 
5 milioane de germani sub arme, cărora li s-a ordonat să se 
bată pentru nişte lucruri care nu-i privesc cîtuşi de puţin, 
Bismarck n-ar mai fi stăpîn pe situaţie. 

Pînă una alta îmi îngrijesc ochii, care mă supără mai 
puţin în urma tratamentului prescris de specialistul meu, cu 

22) Wilhelm I. - Nota red. 23> Fiu� lui Frederic Wilhe:m (Wi.�e:m al II-lea). - Nota red. 
!4) Frederic WLhelm (Frederic al III-�ea). - Nota red. 25> Victoria. - Nota red. 21> Pete: Franz Reichensperger. - Nota red. 
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toate că nu mi-a operat canalul lacrimal. Dar trebuie să-i 
menajez. Calde salutări Laurei. 

Publicat pe:itru prima oară in : F. Engels, P. et L. Lafargue, 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 

9 

Cu prietenie, al d-tale F. E. 
Originalul în limba franceză 

Tradus din limba franceză 

Engels către Hermann Schliter 
la Hottingen - Zilrich 

Londra, 12 febr. 88 

Dragă domnule Schlilter, 
Din păcate pînă a 20 crt. nu vă pot trimHe manuscri

sul 27) promis. Vina o poartă tmpedimente de tot felul, corec
turile "Manifestului" care vor veni săptămîna viitoare, cît şi 
recomandarea de a-mi cruţa ochii mai ales acum, în timpul 
tratamentului. 

Aţi putea să-mi spuneţi cît mai precis cînd urmează să 
înceapă publicarea? ele 3 capitole din vchea „Teorie a vio
lenţei" sînt pregătite pentru tipar ; dar noul capitol, de care, 
în prima sa formă, nu sînt deloc mulţumit, va fi ceva mai 
lung decît intenţionasem - de altfel, ca de obicei. In plus, 
tema este de aşa natură, încît trebuie să fie tratată ori într-un 
mod convingător, ori deloc, 

De îndată ce-mi veţi comunica data fixată, vă voi putea 
spune dacă pînă atunci voi fi gata sau nu. în acest din urmă 
caz ar fi mai bine ca între timp să publicaţi ceva de proporţii 
mai reduse, căci nu este vorba decît de o amînare de cel 
mult 3-4 săptămîni. 

Dacă manuscrisul se pretează la o publicare în „S[ozial]
d[emokrat]", asta se va putea aprecia cel mai bine acolo după 
primirea lui. 

211 F. Engels. „Rolul violenţei în iswrie". - Nota red. 
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Avînd în vedere actuala situaţie politică critică, o mica 
am în are - în aşteptarea desfăşurării evenimentelor - mi se 
pare cît se poate de binevenită. 

Salutări cordiale. 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx �i F. E:igels. Opere, 
vol. XXVIII,  190 

1 0  

A l  dv. F. Engels 

Originalul în limba ge�mană 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliter 
la Hottingen - Zlrich 

Londra, 19 febr. 88 

Dragă domnule Schliter, 
Nu voi fi gata. Prin urmare, cel mai bun lucru ar fi să 

publicaţi ceva între timp şi să-mi comunicaţi cu 14 zile -
3 săptămîni înainte cînd veţi termina şi cînd veţi avea ne
\'oie de manuscris 28). Eu sînt acum copleşit de reburi. Aşa. 
de pildă, săptămîna aceasta o voi folosi aproape în întregime 
pentru a rezolva corespondenţa, pe care în mod deliberat am 
amînat-o pînă acum. 

De îndată ce va fi posibil, vă voi trimite ediţia engleză a 
„Manifestului" pentru Arhivă 19. 

Salutări cordiale tuturor. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXVIII,  1940 

Al dv. 
F. Engel.-

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

2&) F. Engels. „Rolul violenţei în <storie". - Nota red. 
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1 1  

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Rochester 

Londra, 22 febr. 88 

Dragă Sorge, 
Sincer vorbind, mi-am închipuit de la bun început că nu 

vei putea rezista în acel mic orăşel de provincie. Nu cred că 
există pacoste mai mare pentru un om civilizat, care a tmbă
trînit într-o mişcare mare, decît să se pomenească surghiunit 
într-un asemenea fund de ţară, adevărată gaură de şobolani, 
mai ales cînd ani de zile a trăit într-o metropolă. De aceea 
sînt foarte bucuros că, în cele din urmă, ai luat o hotărîre. 
Cele cîteva luni rămase vor fi astfel mai uşor de suportat. 

Fac acum o cură pentru ochi - oculistul spune there 
was nothing the matter with them 29), dar că în timpul trata
mentului trebuie să-i menajez. Lui îi vine uşor să vorbească, 
dar în jurul meu sînt vreo duzină de oameni, care trag de 
mine cerindu-mi să lucrez pentru Germania, Anglia, Italia 
etc. - şi totul urgent ! - şi, pe deasupra, tot ei insistă să 
public volumul III al „Capitalului". Totul ar fi bine şi fru
mos, dar chiar ei mă împiedică s-o fac. 

In orice caz, peste cîteva zile se va împlini o veche do
rinţă a ta : „Manifestul" va apare aici, la Reeves, în limba 
€ngleză : traducerea îi aparţine lui S. Moore, este revăzută 
de noi doi, iar prefaţa 30) este făcută de mine ; am şi citit 
prima corectură. îndată ce voi primi un număr de exemplare 
îţi voi trimite două, dintre care unul pentru soţii Wischne
wetzky. Află că Reevs îi plăteşte lui S. Moore o royalty ZI) 
ca drept de autor şi cum eu sînt cel care a încheiat contractul, 
nu pot să intervin direct pentru reeditarea cărţii în Ame
rica. R[eeves] ar putea considera astfel contractul încălcat şi 
bietul Sam Moore n-ar mai primi nimic. Este deci clar că eu 
nu pot şi nici nu voi face nimic împotriva unei reeditări. De 
fapt R[eeves] a reeditat şi prefaţa mea la „Condition of the 
Working Class" 2s. 

29> - că nu e nimic grav. - Nota trad. 30> - F. Engels. „Prefaţă (la ediţia engleză din 1888) a "Mani-
festului Partidului Comunist". - Nota red. 31> - cotă parte din cîştig. - Nota red. 
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Aveling pune în scenă cîteva dintre piesele sale. Dacă 

vor avea succes, va scăpa de mizeria vieţii de gazetar. El şi 
Tussy tocmai trebuie să ;osească, să ia prînzul la mine, 
fiindcă A[veling] are o adunare undeva pe aproape. Soţii La
fargue s-au mutat de Crăciun la Le Perreux lîngă Vincennes, 
la o distanţă de 20 de minute, cu trenul, de Paris şi se dis
trează făcînd munci agricole. Revista „Le Socialiste" a su
combat din nbu. Muncitorii parizieni nu vor să citească o 
publicaţie săptămînală. Vaillant este formidabil în Consiliul 
municipal � cu prilejul crizei prezidenţiale 11, cînd atitudinea 
ameninţătoare a muncitorilor a împiedicat alegerea lui Ferry, 
el s-a făcut remarcat într-un mod cu totul deosebit. Va fi 
sufletul viitorului guvern provizoriu, dacă acest guvern se 
va forma curînd. 

Bebel şi Singer au dat o lovitură zdrobitoare prusacilor 
în timpul dezbaterilor cu priv:re la noua lege împctriva 3J
:ialiştilor. Pentru prima o .. 1ră toată Europa a fo>t nevoită $ă 
ia aminte la oamenii noştri din Reichstag. Ai ·.itit, probabil, 
discursul lui B[ebel] în „Gleichheit" - o capodoperă în ca-e 
s-a întrecut pe sine însuşi 29. 

Sper să nu se ajungă la război, chiar cu riscul de a 
arunca la gunoi studiile militare pe care zvonurile de război 
m-au făcut să le reiau. Şansele sînt următoarele : graţie ser
viciului militar obligatoriu, introdus de multă vreme, precum 
şi instrucţiei care se face în timpul şcolii, Germania poate 
dispune de 21/2-3 milioane de soldaţi instruiţi şi încadraţi 
de un număr suficient de ofiţeri şi subofiţeri. Franţa n-are 
mai mult de 11/4-11/2 milioane de oameni. Rusia de abia 
dacă dispune de 1 milion. Chiar şi în cazul cel mai defavo
rabil, Germania este în măsură să facă faţă celorlalţi doi. 
Italia ar putea mobiliza 300 OOO oameni. Austria aproximativ 1 milion. Aşadar, pentru un război pe uscat şansele austro
italo-germane sînt mari, iar războiul maritim depinde de ati
tudinea Angliei. Ar fi � adevărată mană cerească, dacă Bis
marck ar fi nevoit să-şi distrugă el însuşi principalul său 
sprijin, ţarismul rus ! 

Totodată evolµează către o criză, indiferent dacă va fi 
sau nu război. Situaţia din Rusia nu mai poate dura multă 
'reme. Hohenzollernii sînt pe ducă, prinţul moştenitor 32), bol
nav, trage să moară, fiul lui 33) - infirm - un locotenent de 

2) Frderic Wilhelm (Fredtric al III-lea). - Nota rcd. 33) Fiul lui Frederic Wilhelm (Wilhelm al II-la) . - Nota red. 
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gardă obraznic 34). ln Franţa se apropie căerea republicii 
burgheze a exploatatorilor, ca şi în 184 7. scandalurile ame
ninţă să provoace une revolution 30 du mepris 35). Ir aici 
masele sînt atrase din ce în ce mai mult de un socialism 
instinctiv care, din fericire, rezistă încă oricărei formulări 
precise potrivit dogmei uneia sau alteia din organizaţiile so
cialiste, pe care însă o va adopta cu atît mai uşor atunci cînd 
se va produce un eveniment decisiv. Este suficient să se por
nească într-un loc şi burghezii vor fi surprinşi de forţa so
cialismului latent, care va izbucni atunci afirmîndu-se ma
nifest. 

Bătrînul tău, F. Engels 

Publicat pentru prima oară, într-o Originalul în limba germană 
formă prescurtată, în : „Briefe und Tradus din limba germană 
Auszige aus Briefen von Joh. Phil. 
Becker, Jos. Dietzgen, Friedrich 
Engels, Karl Marx u. A. an F.A. Sorge 
und Andere". Stuttgart, 1906 ; 
in î ntregime în K. Marx şi F. Engels, 
Opere, vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

12 
Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 

la New York 

122, Regent's Park Road, N.W. 
Londra, 22 febr. 88 

Stimată d-nă Wischnewetzky, 
Am primit la timp scrisorile dv. din 21  dec. şi 8 ian. şi 

vă înapoiez, odată cu mulţumirile me1e, scrisoarea lui Lovell. 
1n ce priveşte comportarea lui Gronlund nu sînt deloc 

surprins ; m-am bucurat că nu a căutat să mă viziteze aici. 
După cîte am auzit, este de o vanitate şi un org0liu, în cae 
nici măcar un german nu l-ar putea întrece şi de care doar 
un scandinav ar fi capabil, dovedindu-se în 1celaşi timp otît 

a•> ln original, In dialectul berlinez : „Jardeleutnant !" 
Nota red. 

35) - o revoluţie a dispreţului. - Nota trad. 
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de naiv cum de asemeni doar un scandinav poate fi ; la un 
german o asemenea comportare ar fi considerată de-a dreptul 
necuviincioasă. Dar trebuie să mai existe şi creaturi de felul 
acesta ;6). 1n America, nu ma. puţin ca în Anglia, toţi aceşti 
grdnds hommes 3î) care-şi trimbiţează ei înşişi faima vor fi 
puşi la locul lor de îndată ce masele vor începe să se mişte 
- iar pe locul ce li se cuvine vor ajunge cu o viteză care îi 
va ului. Noi am trăit toate acestea în Germania, în Franţa şi 
chiar şi în Internaţională. 

De curînd am primit de la sărmanul şi bătrînul nostru 
Sorge veşti, care confirmă întru totul cele scrise de dv. De 
la bun început am înţeles că nu va putea trăi în singurătatea 
şi sălbăticia aceea. Să sperăm că întoarcerea a Hoboken va 
avea un efect bun asupra lui. 

V-am trimis un număr din „N ational Reformer" al lui 
Bradlaugh cu articolul Nr. 1 dspre cartea mea 38). Exemplare 
din această carte am trimis la „National Reformer", „Weekly 
Dispatch" „Reynold's Newspaper", „Club Journal", „Our Cor
ner" (Mrs. Besant), „To-Day" (H. Bland), „Christian Socia
list", „Pall Mall Gazette". Am rugat diferiţi prieteni să urmă
rească respectivele ziare şi reviste şi să mă anunţe, dacă 
apare vreun articol, în care caz îl veţi şi primi. 

Reeves a erut şi el 1 OOO de broşuri 39) ; rămîne de văzut, 
dacă n-a fost o stratagemă, pentru a elimina concurenţa. Se 
pare că broşura se vinde extraordinar. 

„Justice" avea de la dv. un exemplar al cărţii, „Com
monweal" nu avea nevoie de nici unul, fiindcă îi trimisesem 
eu n exemplar personal lui Morris. 

„Justice" a publicat din nou vechea traducere americană 
a „Manifestului Comunist", ceea ce l-a făcut pe Reeves să 
ceară o traducere autorizată. Eu aveam una făcută de Sam 
Moore, iar Sam tocmai se afla aici. Am revăzut-o deci îm
preună şi i-am vîndut-o lui R[eeves] - a primit corecturile 
săptămîna trecută şi de îndată ce va apare, veţi primi şi dv. 
un exemplar. Sam Moore este cel mai bun traducător pe 

red. 

3GJ In manuscris în limba germană. - Nota red. 37> - oameni mari. - Nota trad. 
· 

38> F. Engels: „Situaţia clasei muncitoare din Anglia". - Nota 

39) F. Engels: „Mişcarea muncitorească din America". Prefaţă la 
ed iţia americană a „Situaţiei clasei muncitoare din Ang!ia". 
\ota red. 
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care-l cunosc, dar situaţia lui nu-i permite să lucreze fără 
a fi remunerat. 

Nu înţeleg prea bine observaţia dv. că aici cartea se 
vinde cu 1 şiling mai scump. $ 1 ,25 reprezintă, după cite ştiu 
eu, 5 şilingi şi acesta este preţul de vînzare aici. 

D-na Campbell n-a trecut pe la mine pînă în prezent. 
Observaţiile dv. cu privire la boicotarea lucrărilor mele 

de către socialiştii germani oficiali din New York 31 sînt cu 
totul întemeiate ; sînt însă obişnuit cu asemenea lucruri, ast
fel că eforturile acestor domni pe mine mă amuză. Dar mai 
bine aşa decit să fii nevoit să le suporţi protecţia. Pentru ei 
mişcarea este o afacere şi „afacerile sînt afaceri". Treburile 
de felul acesta nu pot dura însă mult; eforturile lor de a 
domina mişcarea americană, aşa cum au făcut-o cu mişcarea 
germano-americană vor eşua în mod lamentabil. De îndată ce 
vor intra în acţiune, masele vor pune ordine în toate. 

Aici lucrurile evoluează încet, dar sigur. Diversele orga
nizaţii mici şi-au găsit locul şi sînt gata să colaboreze evitînd 
conflictele. Brutalităţile poliţiei în Trafalgar Square 16 au fă
cut minuni, săpînd o prăpastie şi mai adîncă între muncitorii 
radicali şi burghezii liberali şi radicali ; atitudinea acestora 
din urmă, atît înăuntrul cit şi în afara parlamentului, a fost 
laşă, The Law and Liberty League 40) - asociaţie care ciştigă 
pe zi ce trece teren - este prima organizaţie în care delegaţii 
socialişti ca atare au locurile alături de delegaţii radicali. Ne
rozia actualului guvern tory este cutremurătoare - dacă ar 
mai trăi bătrînul Disraeli, cu siguranţă nu i-ar cruţa. Dar stu
piditatea aceasta ne este extrem de folositoare. Home Rule 33 
pentru Irlanda şi pentru Londra este acum cuvîntul de ordine 
aici ; iar ultima îi sperie pe liberali mai mult chiar decit pe 
toryi. Provocările stupide ale toryilor aţîţă din ce în ce mai 
mult clasa muncitoare, din ce în ce mai conştientă de forţa 
ei în faţa urnelor electorale şi mai accesibilă fermentului so
cialist. Exemplul american le-a deschis ochii şi dacă la toamnă, 
în vreun mare oraş al Americii s-ar repeta campania electorală 
din 1886 34 de la New York, reacţia ar fi aici fulgerătoare. 
Cele două mari naţiuni anglo-saxone vor intra în mod sigur 
în competiţia pentru socialism, ca de altfel şi în alte domenii 
şi atunci va avea loc o cursă într-un ritm din ce în ce mai 
nebunesc. 

0) - Liga pentru apărarea legii şi a lierăţii 2. - Na red. 
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Aţi putea să-mi procuraţi tariful vamal american şi lisa 
impozi�lor interne la produsele industriale americane, pre
cum şi la alte mărfuri ? Şi, dacă e posibil, unele informaţii re
feritoare la felul în care acestea din urmă sînt compensate de 
primele în ce priveşte cheltuielile de producţie. Cum ar fi, de 
exemplu : dacă impozitul intern la ţigări este de 200/o, poae 
fi el compensat în ce priveşte concurenţa străină printr-o taxă 
la import de 20o ? In problema aceasta aş avea nevoie de 
unele date, înainte de a scrie prefaţa la lucrarea asupra „Li
berului schimb" 41). 

Răspunzînd amabilelor dv. urări, rămîn 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în 
limba originalului în : 
„Briefe und Auszlge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u.A. 
a:l F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi în întregime în : K. Marx şi F. Engels, Opere, 
voi. XXVIII, ed. rusă, 1940 

1 3  

al dv. sincer 
F. Engels 

Originalul în limba engleă 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 15 
la Borsdorf, lingă Leipzig 

Londra, 23 febr. 88 

Dragă Liebknecht, 
Dezbaterile cu privire la legea împotriva socialiştilor G 

au constituit cel mai mare triumf pe care l-am cucerit vreo
dată pe cale parlamentară şi nu-mi pare rău decît că tu n-ai 
putut fi de faţă. Dar situaţia aceasta nu va mai dura mult, 
căci nu peste multă vreme vei fi în locul lui Hasencl[ever] 36, 

Aici avem şi noi un Puttkamer - pe Balfour, secretar 
pentru Irlanda. Aşa cum P[uttkamer] este vărul lui Bism[arck], 

41) F. Engels : „Protecţionismul şi l iberul chimb. Prefaţă la bro
şura lui Karl \Iarx „Disours asupra liberului schimb". - Nota red 
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tot astfel Balfour este nepotul lui Salisbury. La fel de bădă
ran şi impertinent, acelaşi gen de iunker cu nasul pe sus ca 
şi Puttkamer. Şi tot ca el a şi păţit-o săptămîna trecută, cînd 
s-a prăbuşit sub loviturile lui O'Brien 37, precum P[uttkamer] 
sub cele ale oamenilor noştri. Irlandezilor le este tot atît e 
folositor pe cît ne este nouă Putt[kamer] .  De altfel, din jal
nica „Saturday Review", dacă o mai primeşti, nu vei afla 
nimic din ce se petrece aci, căci în tot ce este important se 
păstrează conspiration du silence 42). 

Cuvîntarea lui Bism[arck] îi era adresată direct ţarului 
Alexandru, pentru ca prizonierul de la Gatcina să afle în sfîr
şit adevărul 38. Dacă asta va folosi la ceva, rămîne de văzut. 
In nehotărîrea lor ruşii se înfundă din ce în ce mai mult şi în 
cele din urmă nu vor putea da înapoi fără a-şi pierde presti
giul. Acesta este pericolul. Ar fi însă cei mai mari nătărăi, 
dacă ar provoca un război. Ar fi iar : Kpotro;, w A.uv 01i�n;, 
µ„yt.JV UVUµ1V 011U::143) . 

Ei nu reuşesc să aducă la graniţă nici măcar un milion 
de oameni, iar pentru un număr mai mare n-au nici destui 
ofiţeri. Franţa se prezintă cu 1 1/4 milion trupe foarte bine 
pregătite, dar nu dispune de mai mulţi soldaţi instruiţi, iar ofi
ţeri are şi mai puţini pentru un număr mai mare de soldaţi. 
Luînd în calcul cele 2 1/2 mil. soldaţi instruiţi şi încadraţi de 
un număr suficient de ofiţeri şi suboiţer1, Bism[arck] a sub
a,preciat totuşi forţele Germaniei. Şi e bine că a�a &tau lu
crurile. lnainte ca în Rusia să se pornească revoluţia, Bis
marck nu trebuie să fie răsturnat în unma unei înfrîngeri în 
exterior. Asta n-ar face altceva decît să-i aducă din nou popu-
laritate. 

Cum vor evolua lucrurile, dacă războiul va izbucni în
tr-adevăr, e greu de prevăzut. Se va încerca, cu siguranţă, 
transformarea lui într-un război fictiv, dar asta nu va fi uşor. 
Ceea ce ne-ar conveni nouă cel mai mult şi ne-ar oferi cele 
mai multe şanse de succes ar fi : un război permanent cu 
succes variabil pe frontul francez, un război de ofensivă la 
graniţa rusă, urmat de cucerirea fortăreţelor poloneze şi o re
voluţie la Petersburg, care să le arate dintr-o dată domnilor 
beligeranţi totul într-o lumină complet nouă. Un lucru e sigur. 
Nu mai există victorii rapide sau marşuri triumfale, nici asu-

42> - conspiraţia tăcerii. - Nota trad. 43> - Cresus va distruge un mare imperiu cind va trece peste 
Halys. - Nota trad. 
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pra Berlinului, nici asupra Parisului. Franta are fortific a ţii 
puternice şi ingenios realizate, iar construcţiile din jurul Pa
risului sînt repartizate magistral. 

Lunea trecută în cadrul mitingului în cinstea eliberării 
lui Cunninghame-Graham (comunist, marxist, a cerut naţio
nalizarea tuturor mijloacelor de producţie) şi Burns 39, maica 
Schack alerga de colo pînă colo şi vindea „Freedom", cel mai 
extremist ziar anarhist local. Intre alţii i l-a oferit, din gre
şeală, şi lui Lessner. Se pare că pornirea - nesatisfăcută -
de a comite fapte mari a înnebunit-o de-a binelea. 

Reuss a dat în judecată publicaţia „Commonweal" (Mor
ris) pentru că l-a denunţat ca spion. Probabil că legaţia pru
siană vrea să cîştige aici terenul pierdut la Berlin. Ar putea 
însă să se păcălească al naibii. r. Reuss hs to go into the 
witness box 44) şi cu perjury 45) nu e de glumit aici ; aici nu 
mai ajută nici un Puttkamer ! 

„Manifestul" apare în limba engleză redactat de mine. 
Iţi voi trimite un exemplar de îndată ce-l voi avea. 

Al tău F. E. 
Apropo, văduva lui Pfănder trăieşte aici în cea mai mare 

mizerie. Eu fac tot ce pot, chiar acum i-am trimis din nou 
dteva lire. Asociaţia muncitorilor 40 a dat n concert în be
neficiul ei, a care s-au încasat vreo 5 lire. Ea e bolnavă, fiica ei 
pictează, amîndouă se ocupă cu mici lucruşoare de mînă, pe 
scurt sînt într-o situaţie jalnică. N-ar putea partidul să le asi
gure trimestril un ajutor cît de mic ? Doctorul spune că ea 
nu va ieşi probabil din iarnă. Vezi dacă nu poţi face ceva, ar 
trebui să instituim şi pensii de văduve pentru veteranii noştri. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, d. rusă, 1940 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

44> - trebuie să apară în boxa martorilor. - Nota trad. 45J - sperjur. - Nota trad. 
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14  
Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Loidra, 23 febr. 88 

Dragă prietene Nieuwenhuis, 
Imediat după primirea scrisorii dumitale i-am comunicat 

conţinutul lui Kautsky şi cred că între timp a rezolvat totul 
în sensul celor dorite de dumneata. 

De aici, veştile pe care ţi le pot da sînt, în mare, bune. 
Diferitele organizaţii socialiste au renunţat să impună prin 
forţă o accelerare a procesului de dezvoltare firesc, normal 
- şi de aceea în mod necesar mai lent - al clasei muncitoare 
engleze ; rezultatul : mai puţină gălăgie, mai puţină lăudăro
şenie, dar şi mai puţine deziluzii. In plus, ele convieţuiesc în 
bună înţelegere. Pentru ca masele să se pună în mişcare, de 
asta are grijă pe de o parte guvenul, prin incredibila lui 
prostie, iar pe de altă parte laşitatea de neclintit a opoziţiei 
liberale. Incidentele din Traalgar-Square 16 n-au avut oa rezul
tat doar o înviorare a activităţii în rîndurile muncitorimii ; 
comportarea jalnică a şefilor liberali în momentul respectiv, 
ca şi după aceea, îi împinge pe muncitorii radicali din ce în 
ce mai mult spre socialişti, şi asta cu atît mai mult cu cît 
aceştia au avut cu amintitul prilej o atitudine foarte cur.
joasă, aflîndu-se peste tot în primele rînduri. Cunninghame
Graham, marxist declarat, a cerut făţiş la mitingul de lunea 
trecută 39 naţionalizarea tuturor mijloacelor de producţie. 
Aşadar sîntem şi aici reprezentaţi în parlament. 

Infiinţarea cluburilor radicale41 de către muncitorii din 
East End dovedeşte grăitor cît de mult au progresat mun
citorii aici. Ei au fost primii care au reacţionat la exemplul 
campaniei electorale de la New York din noiembrie 1886 3i ; 
căci tt ce face America are aici n efect mai puternic decît 
tot ce face întregul continent european. Exemplul de la New 
York a arătat oamenilor că, la urma urmelor, muncitorii ar 
face mai bine să-şi făurească propriul lor partid. Astfel că, 
la întoarcerea lor, Avelingii 46) au profitat de această stare 

48) Este vorba de intoarcerea lui Edward Aveling şi Eleanor 
Marx-Ave!ing din călătoria în America. - Nota red. 
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de spirit, acţionînd foarte susţinut în cluburile respective 
- singurele organizaţii politice - muncitoreşti care există 
aici. Atît Aveling, cît şi soţia lui ţin acolo mai multe confe
rinţe pe săptămînă, bucurîndu-se de un mare prestigiu ; ei 
sint consideraţi astăzi de către muncitori, în mod neîndoios, 
drept cei mai populari vorbitori. Dar cel mai important lucru 
este emanciparea cluburilor de sub influenţa lui great liberal 
party 47), iniţierea unui partid muncitoresc propriu şi atrage
rea treptată a maselor spre un socialism conştient. în acest 
sens, aşa cum am mai spus, laşitatea conducătorilor liberali 
şi chiar a majorităţii membrilor liberali şi radicali ai parla
mentului londonez ne-a ajutat imens. Cei care de trei-patru 
ani încoace au fost aleşi ca reprezentanţi ai muncitorilor, toţi 
aceşti Cremer, Howell, Potter etc. sînt acum nişte oameni sfîr
şiţi. Dacă aici s-ar introduce balotajul, în Ioc ca majoritatPa 
relativă a primului scrutin să fie hotăritoare, aşa cum e acum, 
part.dul muncitoresc ar putea fi organizat în şase luni ; dar 
cu actualul sistem electoral formarea unui al treilea partid 
este mult îngreunată. Se va ajunge însă şi aici, iar între timp 
ne putem mulţumi cu faptul că mergem înainte pe tcată linia. 

într-o săptămînă-două va apare o ediţie engleză a „Mani
festului Com[unist]" revăzută de mine, pe care ţi-o voi tri
mite ; aici acesta e foarte solicitat, ceea ce e un semn bun. 

Strălucita noastră victorie din Reichstagul berlinez 26 te-: 
bucurat desigur şi pe d-ta. Bebel s-a întrecut pe sine. Astă 
toamnă a fost la mine şi aş dori ca închisoarea să-ţi fi priit 
şi dumitale aşa cum i-a priit lui ; el spune că se simte întot
deauna cu mult mai bine după o perioadă de închisoare. (In 
general el este nervos, iar la închisoare starea de nervi ce
dează !) .  

Nu crezi că ai  mai putea veni la vara aici ? 
Salutări cordiale. 

AI dumitale 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară în 
„Istorik-marksist" Nr. 6 (40), 1934 

Originalul în limba germană 
Tradus d�n mba germaă 

0> - marele partid liberal. - Nota trai. 
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15 
Engels către Laura Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 25 febr. 1888 
Draga e, 
După ce am expediat ultimele corecturi ale „Manifestu

lui", mi-a mi rămas doar o jumătate de oră pînă la închide
rea poştei, pentru a-ţi da un semn de viaţă. Sper că voi aveţi 
o vreme mai bună decît cea de aici ; nimic altceva în afară 
de vînt aspru dinspre răsărit, ger, ninsori abundente, alter
nînd cu cîteva ore de dezgheţ. Destul de neplăcut, dacă te gîn
deşi la sistemul englez de şemineuri, dar o vreme ca asta nu 
poate dura o veşmicie. 

N-am mai trimis în ultimul timp „P[all] M[all] G[azette]" 
fiindcă nu conţinea efectiv nimic interesant. Nu este decît 
un ziar londnez cu caracter exclusiv local, şi de aceea înfio
rător de plicticos atunci cînd la Londra nu se-ntîmplă nimic. 

Bebel şi Singer au repurtat o victorie strălucită în Reichs
tag nu numai la prima, dar chiar şi la cea de-a treia citire 
a proiectlui de lege 26• Asta te duce cu gîndul la victoria 
lui O'Brien asupra lui Balfour 37 (care este întru totul un 
Puttkamer scoţian). Majortatea prietenilor noştri au fost lu
nea trecută la întrunirea pentru sărbătorirea lui C. Graham 
şi a lui Burms 39 ; O'Br[ien] a vorbit din nou şi foarte bine. 
Cunninghame Graham, care încă de la Glasgow se declarase 
în mod public adept al ideilor lui K. Marx, a preconizat din 
nou cu această ocazie „în mod absolut şi integral" naţionali
zarea tuturor mijloacelor de producţie. Aşadar, sîntem repre
zentaţi şi în Parlamentul britanic. Hyndman, care nu fusese 
invitat să ia cuvîntul, a putut ajunge la tribună cu ajutorul 
cîtorva din oamenii lui, dar numai pentru a ataca cu vio
lenţă şi în mod personal pe cîţiva parlamentari radicali pre
zenţi, invitaţi la reuniune, care auziseră şi din gura altor ora
tori destule reproşuri în legătură cu lipsurile lor. Atacul lui 
H[yndman] a fost atît de deplasat, încît l-au huiduit. 

Ai aflat, probabil, că Reuss l-a dat în judecată pentru 
•calomnie pe Morris, care l-a acuzat de spionaj în ziarul „Com
monweal". Este, evident, opera ambasadei bismarckiene. a 
început M[orris] s-a arătat destul de înspăimîntat, căci n-avea 
nici o dovadă la mînă, dar eu cred că între timp noi am strîns 
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suficiente dovezi pentru a învinge tabăra Puttkamer şi com
pania, dacă ar mai persevera, ceea ce mă-ndoiesc. Nu cred ca 
Reuss să rişte să ajungă în boxa martorilor ; mărturia falsă 
nu-i permisă decît agenţilor de poliţie profesinişti britanici. 

Nim mă îndeamnă să te rog să-i pomeneşti lui Longuet 
de banii, pe care ar face bine să înceapă să-i înapoieze. Pare 
să fi pus rău la inimă treaba aceasta. 

Vom avea oare război ? Dac-ar izbucni, ar fi cea mai mare 
stupiditate de care s-ar putea face vinovaţi ţarul şi şoviniştii 
francezi. Am studiat recent şansele pe plan militar. Declaraţia 
lui Bismarck că Germania poate dispune de 2 1/2-3 milioane 
de soldaţi instruiţi şi încadraţi de un număr suficient de ofi
ţeri, este mai degrabă o subevaluare decît o supraevaluare a 
adevărului. Rusia nu va putea de fapt niciodată să aducă mai 
mult de un milion pe teatrul de operaţii miliare, iar Franţa 
ar putea dispune de 1 1/4-1 1/2 milioane de soldaţi instruiţi 
şi încadraţi de ofiţeri ; peste această cifră cadrele de ofiţeri 
şi subofiţeri ar fi inexistente sau incapabile. Germania ar i 
astfel în stare să reziste singură, cel puţin un timp, unui atac 
pornit simultan din două direcţii. Marele avantaj al Germa
niei constă tocmai în superioritatea numerică a soldaţilor in
struiţi şi, mai ales, a subofiţerilor şi ofiţerilor. în ce priveşte 
calitatea infanteriei de linie francezii pot rivaliza cu germanii ; 
dar altfel, Landwehr-ul 42 german este mult mai bun decit 
armata teritorială franceză. Ruşii, cred, sînt mai slabi ca de 
obicei ; ei au adoptat un sistem de serviciu militar obligatoriu 
pentru care nu sînt destul de civilizaţi şi pentru care, mai 
mult ca sigur, că le lipsesc ofiţerii buni. Corupţia e acum la 
ei mai n floare ca oricînd şi va juca, probabil, un anumit rol 
şi în tabăra franceză, dacă e să judecăm după wilsoniade 43 şi 
alte scandaluri. 

J ollymeier 48) este foarte trist că nu i-ai scris măcar un 
rînd cu peniţa aceea de aur. Nu ţi-e milă de el ? Va fi aic: 
din nou cam peste patru săptămîni, de Paşti, care anul acesta 
cade o dată cu aniversarea lui Bismarck, al.as ziua păcăleli
lor 49), denumire foarte potrivită pentru nerozia acelora eare 
de 1800 de ani celebrează o sărbătoare atît de fantastică. 

48) - Schorlemer. - Nota ret. 49>- 1 aprilie. - Nota red. 
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Mi e pare că aud un anume clopot care mă cheamă la 
consumarea - ser - a unor cotlete de viţel. La revedere 
pentru astăzi şi fie ca pantalonii lui Paul să piardă odată cu 
lungimea lor excesivă şi mirosul puternic de clei, miros prea 
bine cunoscut unui bătrîn manchesterian ! 

Publicat entru prima oa'ă 1 ,imba originalului în : F. Engels, P. et L. Lafargue. 
�Co:-respondance", t. II, Paris, 1956 

1 6  

Al tău F. Engels 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Londra, 29 febr. 88 

Dragă Liebknecht, 
Dacă îi fixaţi doamnei Pf[ănder] 100 de mărci trimes

trial, aş face şi eu acelaşi lucru ; asta ar însemna 40 f pe an, 
care ar scoate-o din mizerie. 

După moartea lui Pf[inder] ea mai rămăsese cu ceva 
bani. A deschis o pensiune, dar a trebuit să se mulţumească 
cu un cartier second rate 50) ; a mai avut şi alte ghinioane (de 
pildă, a închiriat unor pederaşti, care au fost descoperiţi), e 
scurt, treaba n-a mers. A încercat apoi cu o prăvălio.ră, i-a 
murit însă una din fiice, singura mai pricepută la administra
rea unei asemenea treburi ; pe scurt, banii s-au topit. Fratele 
lui Pf[ănder], pe care, la timpul său, acesta îl scutise, contra 
unei sume de bani, de serviciul militar, şi-l întreţinuse în con
tinuare, se află acum la Neuulm, în Minnesota şi a stăru; 
s-o aducă la el împreună cu cealaltă fiică. Sosite acolo, au fost 
tratate ca „rude sărace", trebuind să muncească ca slugi. După 
numai 14 zile doamna Pf[ănder] s-a hotărît rapid să se în
toarcă. Asta i-a înghiţit şi ultimele fonduri. De atunci, aici 
s-a făcut tot posibilul pentru ea, dar un ajutor permanent 

40) - de mina a doa. - Nota trad. 
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pot da aici doar eu, şi nici acesta nu e suficient, dacă se •re 
în vedere celelalte numeroase obligaţii. Dar, cum spuneam, 
dacă propunerea ta e acceptată, cel puţin strictul necesar va 
fi asigurat. Oricum, mult n-o să dureze. 

Eu citesc „Daily News" dimineaţa, nEvening Standard" 
şi „Pall Mall Gazette" seara, iar duminica „ Weekly Dispatch". 
Asta pentru moment, dar mai schimb uneori. Cînd însă găsesc 
ceva interesant în vreunul din ziare, îl trimit Laurei la Paris 
şi la aceasta n-aş putea să renunţ. Am să văd însă ce pot să-ţi 
trimit şi ţie. Dacă nu te interesează rubricile literare mai mult 
decît cele politice, „Weekly Dispatch" este în orice caz mai 
bun decît „Sat[urday] Rev[iew]". Aparţine d-nei Ashton 
Dilke, redactor este Dr. Al. Hunter, M. P. for 51) Aberdeen ; 
este un ziar mărginit, de nuanţă burghezo-radicală, dar in
formează complet despre ceea ce se petrece în Anglia ; în tim
pul sesiunii parlamentare multă pălăvrăgeală, corespondenţe 
foarte bune din Paris (Mrs. Crawford de la „Daily News" care 
aici poate vorbi mult mai liber). Am să ţi-l trimit odată. 

N-am auzit niciodată de tricolorul irlandez de care amin
teşti. Steagurile irlandeze din Irlanda şi de aici sînt verzi, cu 
o harfă de aur fără coroană (pe blazonul regal britanic harfa 
are şi o coroană). Pe timpul fenienilor (1856-67) 4 multe 
steaguri erau verzi-portocalii, pentru a le arăta orangiştilor 
din nord 45 că ei nu doreau să-i primească ca pe nişte fraţi. 
Dar acum nici vorbă nu mai poate fi de aşa ceva. 

Eu nu ared că B[ismarck] ste atît de prost, încît să-şi 
închipuie că ruşii ar fi gata să-l ajute pentru a nimici Franţa. 
Yeşnicele răfuieli dintre Franţa şi Germania constituie princi
palul lor mijlc de stăpînire a Europei şi aşa e explică stră
dania lor de a menţine un echilibru. Că B[ismarck] nu do
reşte nimic mai aprig decît să arunce Franţa în Ocean, este 
neîndoios. Dar pentru asta mai e timp. Noile fortificaţii fran
ceze - de la Meuse şi Moselle, cele două grupe de întărituri 
la nord şi sud-est (Belfort, Besan;on, Lyon, Dijon, Langres, 
Epinal) şi, în sfîrşit, teribilele fortăreţe noi din jurul Pari
sului - constituie o piedică serioasă pentru germani ; aşa cum 
se prezintă acum situaţia, nici Franţa nu poate pune Germania 
cu botul pe labe, nici Germania, Franţa. Şi asta e foarte bine. 
în cazul cel mai rău s-ar putea ajunge la acea graniţă la un 
ră�boi de durată cu izbînzi cînd de o parte, cînd de alta, ceea 
ce ar putea inspira fiecăreia dintre armate respect faţă de 

51l - Membru al Parlamentului pentru - Nota t rad. 
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adversar şi ar face posibilă o pace acceptabilă. In schimb, 
ruşii pot mînca o bătaie zdravănă - şi asta ar fi cel mai bun 
lucru. 

Tocmai a început din nou să ningă. De trei săptămîni 
doar zăpadă, ger şi vînt dinspre răsărit. Din cînd în cînd pu
ţin dezgheţ. Se pare că şi voi aveţi o vreme mizerabilă. 

Multe salutări. 
Al tău 

F. E. 
Cunoşti cumva un muncitor pe nume Carl August Nitzr 

din Lindenau, care ar fi fost expulzat din Leipzig (după trei 
lni de arest preventiv), care ar fi lucrat apoi ca agitator 
pentru Viereck timp de trei luni şi pe urmă a fugit ? (Motiv 
pentru care nu poate prezenta nici un ordin de expulzare). 
Tipul a fost de două-trei ori pe la mine ca să-l ajut. Face 
însă impresia unui vagabond şi a u.ui cerşetor uns cu toate 
unsorile. 

Publ icat pentru prima oară în : K .  Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII I, d. rusă, 1940 

1 7  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schllter 
la Hottingen-Zlrich 

Londra, 17 martie 88 

Dragă d-le Schllter, 
Broşura nu va fi nici de data asta gata la termenul fixat 

le dv. Îmi pare foarte rău că v-am indus în eroare, dar nu 
am nici o vină. Trebuie să respect întru totul prescripţiile 
QCUlistului meu, dacă vreau să revin în sfîrşit pe linia de plu
tire. Mi s-a interzis să scriu mai mult de două ore în şir, 
ceea ce înseamnă că trebuie să mă întrerup tocmai cînd îmi 
intru mai bine în mînă. Adeseori nici nu ajung să m-apuc 
de lucru din cauza maldărului de scrisori nerezolvate. Drept 
care aş face mai bine să nu mă grăbesc şi să fac totul temei
nic. în plus, abia în zilele din urmă am primit un material � 
care am nevoie şi pe care acum urmează să-l studiez. Intr-un 
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cuvînt, ar fi mai bine să procedaţi aşa cum vă convine dum
neavoastră, iar eu vă voi da de ştire de îndată ce voi fi gata. 

Lehman junior 52) scrie într-o germană îngrozitor de f ec
tată. Are într-adevăr toate motivele să avertizeze împotriva 
pericolului semidocţilor, el însuşi dînd un exemplu cutremu
rător prin confuza sa proclamaţie liberal-conservatoare-man
chesteriană 46• De altfel nu e deloc uşor să jpci :olul de îm
părat, cînd eşti pe ducă. In orice caz, dacă va a� rezista 
şase luni, va provoca o stare de instabilitate şi esiguranţă 
în economie şi asta este tocmai ce ne trebuie. De îndată ce 
filistinul va adulmeca în aer că ordinea de pînă acum nu va 
dura veşnic, ci, dimpotrivă, se clatină zdravăn, asta va marca 
începutul sfîrşitului. Lehman I-ul 53) a fost cheia de boltă a 
edificiului, edificiul s-a năruit şi curînd se va vedea cît de 
putredă este toată şandramaua. Pentru oi aceasta poate fi 
o ameliorare de moment a situaţiei, dar pe de altă parte şi o 
eventuală înrăutăţire de moment, sau chiar un război. n orice 
caz vom asista la o nouă înviorare. 

Salutări cordiale lui Ede şi Liebknecht„ dacă. se află pe 
acolo, aşa cum presupun. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII,  ed. rusă, 1940 
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l dv. F. E. 
Originalul în limba germană 

Tradu- dn limba germană 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra� 19 marie 8 
Dragul meu Lafargue, 
Iţi trimit un număr din „ Weekly Dispatch� 47 care te va 

lămuri asupra cauzelor care-l fac pe „amicul Fritz" 54} să ac-

5!) Frederic al IIl-lea. - Nota red. 
53) - Wilhelm I. - Nota red. 
"> - Frederic al Iii-lea. - Nota red. 
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ţioneze atît de dur. Bismarck şi-ar da doi ani din viaţă dacă 
ar izbuti să-l aducă pe acesta - pe Fritz - într-o asemenea 
stare, încît să-şi recunoască neputinţa de a guverna. Iată de 
ce i se dă atîta de lucru şi iată de ce Fritz trebuie să asude. 
Intriga durează de multă vreme, era vorba ca Fritz să fie eli
minat cu totul chiar înainte de moartea bătrînului 55> ; planul 
nereuşind, se-ncearcă acum să fie omorît cu munca, obligaţiile 
de reprezentare etc. Toate astea trebuie să ducă la un conflict 
deschis, în cazul în care Fritz nu sucombă înainte de vreme ; 
dacă se va mai întrema oarecum în timpul verii şi va pro
ceda la o remaniere a ministerelor, noi avem mult de cîştigat. 
Principalul este ca stabilitatea politicii interne să fie zdrun
cinată, filistinul să piardă încrederea în veşnicia regimului lui 
Bismarck, să se vadă pus în faţa unei situaţii în care el, filis
tinul, să rezolve problemele şi să ia atitudine, în loc să lase 
totul în seama guvernului. Bătrînul Wilhelm era cheia de 
boltă ; el a căzut şi tot edificiul ameninţ, să se prăbuşească. 
Ceea ce ne trebuie nouă este ca Fritz să mai reziste cel puţin 
încă şase luni pentru a şubrezi şi mai mult acest edificiu ; 
pentru a face nesigur viitorul filistinilor şi funcţionarilor ; 
pentru a crea posibilitatea unei noi politici interne. Fritz e 
moale şi, chiar şi atunci cînd se află în deplinătatea forţelor, 
adoptă întotdeauna opinia ultimului vorbitor, care este în ge
neral nevastă-sa 56). Numai intrigile lui Bismarck şi ale pro
priului său fiu 57) i-ar putea forţa mîna. Odată survenită o 
schimbare de poziţie, contează prea puţin dacă ea durează 
mult sau puţin ; oricum Wilhelm al II-lea va veni la putere în 
împrejurări favorabile nouă. 

Pe de altă parte, dacă Fritz moare înainte, Wilhelm al 
II-lea nu va fi totuşi un Wilhelm I, iar noi vom asista la un 
reviriment al opiniei burgheze. Tînărul acesta va face cu sigu
ranţă unele nebunii, care nu-i vor fi iertate aşa cum i-au fost 
iertate bătrînului. Dacă medicii vor tăia gîtul tatălui 8) său, 
el, fiul, ar putea avea o soartă asemănătoare, dar provocată 
de alte mîini. De altfel, el nu este paralizat. Braţul i-a fost 
fracturat la naştere, lucru care n-a fost imediat observat şi 
care explică atrofierea braţului. 

ss) - Wilhelm I. - Nota red. SB) - Victoria. - Nota red. 
57) - Wilhelm al 11-!ea. - Nota red. 
se) - Frederic al I ll-lea suferea de cancer la gît. - Nota red. 
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În orice caz, gheaţa s-a spart ; continuitatea în politica 
internă a fost întreruptă şi mişcarea va lua locul stagnării. 
Este tot ce ne trebuie. 

Boulanger este desigur puţin cam şarlatan, dar asta nu 
inseamnă că ar fi o nulitate. El a dat dovadă de talent militar, 
iar şarlatanismul îi este de mare folos în cadrul armatei fran
cee. Napoleon era şi el înzestrat cu o porţie de aşa ceva. Din 
punct de vedere politic el pare un incapabil, poate din cauza 
unei ambiţii exagerate. Fapt cert este că, dacă francezii vor 
să piardă orice şansă de a-şi mai recăpăta provinciile pier
dute, n-au decît să-i urmeze pe amicii lui Boulanger şi mai 
ales pe Rochefort, care pare nebun de-a binelea. N-ar mai 
lipsi decît un război de revanşă pierdut pentru a-i împăca pe 
prostănacii de alsacieni cu Germania ; ţăranii nu sînt decît 
nişte mercenari care vor prefera întotdeauna să servească în 
armata învingătorului, iar burghezii îşi vor avea asigurate 
beneficiile tot atît de bine graţie tarif ului german, cît şi celui 
francez. In ce-i priveşte pe ruşi, vor fi desigur învinşi ; am 
studiat de curînd campania lor din Turcia din 1877-78 : la 
doi generali buniei, au 98 incapabili, armata e complet dez
organizată, ofiţerii sînt sub orie critică, soldaţii - braYi, 
gata să îndure ele mai grele încercări (au trecut prin vaduri 
la - 10°R cu apa ajungîndu-le pînă la subsuoară), foarte do
cili , dar şi total neadaptaţi singurului mod de luptă actual
mente posibil : acţiunile de hărţuială. Ei erau tari în lupta în 
rinduri strînse, care nu se mai practică, iar cel care o mai face 
este măturat de focul armelor moderne. 

Dar dacă Boulanger vă va scăpa de scrutinul pe bază de 
l istă 48• noi îi vom înălţa o coloană Vendme 49, fără ca el s-o 
fi meritat e cîmpul de bătaie. 

Tussy şi Edward vor pleca joi la castelul lor de la Strat
ford-on-Avon, soţii Kautsky îi vor urma. Trebuie să fie fru
mos într-o labourer's cottage 59) cu frigul şi vîntul şi căderile 
intermitente de zăpadă, pe care le avem. Noi am suportat 
foarte bine iarna pînă acum opt zile, cînd, după o zi străluci
toare şi caldă de primăvară, a urmat un ingheţ însoţit de 
vint din direcţia nord-est şi apoi de zăpadă. Asta i-a provocat 
lui Nim un oreion, un fel de parotidită, iar mie o rinită gri
pală, boli cae, pe o asemenea vreme, se vindecă mai greu, 
chiar dacă nu sînt prea supărătoare. 

59) - căsuţă de ţa�ă. - Nota trad. 
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Vă trimit în plic cecul de 15 lire. 
Multe salutări Laurei. Ce fac soţii Longuet şi copiii ? Nim 

im1 cere întotdeauna veşti despre ei, ori de cîte ori soseşte o 
scrisoare din Paris. 

Publicat pentru prima oară 
în : F. Engels, P. et L. Lafargue . 
• Correspondance", t. II, Paris, 1956 
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Cu prietenie, al dumitale 
F. E. 

Origi1alul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Margaret Harkness 
la Londra 

(Cionă) 

[Londra, începutul lui aprilie 1888] 

Stimată domnişoară Hf arkness], 
Vă mulţumesc foarte mult pentru cartea dumneavoastră 

„A city girl" 60) pe care mi-aţi trimis-o prin d-nii Vizetelly. 
Am citit-o cu multă plăcere, pur şi simplu am devorat-o. Este, 
într-adevăr, aşa cum o caracterizează prietenul meu Eichhoff, 
traducătorul dumneavoastră, ein kleines Kunstwerk 61) ; el 
mai adaugă - ceea ce este de natură să vă producă satisfac
ţie - că, din această pricină, traducerea sa trebuie să fie 
aproape textuală, deoarece orice omisiune sau tentativă de 
modificare n-ar face decît să prejudicieze valorea origina
lului. 

Ceea ce m-a impresionat cel mai mult în romanul dum
neavoastră, în afară de adevărul lui realist, este faptul că în 
el transpare curajul adevăratului artist. Nu numai prin felul 
cum trataţi Armata salvării so, în ciuda filistinismului trufaş 
care va afla din romanul dumneavoastră pentru prima oară, 
poate, de ce Armata salvării are o asemenea priză în masele 
populare, dar mai cu seamă prin modul simplu şi sincer în 
care faceţi din vechea, foarte vechea poveste a fetei de pro-

10) M. Harkness. „Fata din City". - Nota red. 11) - o mică capodoperă. - Nota trad. 
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letar sedusă de un bărbat din burghezie, pivotul întregii cărţi. 
Mediocritatea s-ar fi simţit obligată să ascundă fabula răsu
flată sub un morman de complicaţii şi zorzoane artificiale, 
şi, cu toate acestea, nu ar fi scăpat de soarta oricărei medio
crităţi - aceea de a fi dată de gol. Dumneavoastră aţi simţit 
că vă puteaţi încumeta să spuneţi o poveste veche, fiindcă 
eraţi în stare să faceţi din ea una nouă, pur şi simplu poves
tind-o veridic. 

Mr. Arthur Grant al dumneavoastră este magistral. 
Dacă aş avea ceva de criticat, ar fi, poate, că povestirea 

nu este totuşi chiar întru totul realistă. Realismul implică, 
după părerea mea, în afară de fidelitatea detaliului, redarea 
veridică a caracterelor tipice, în împrejurări tipice. Ei bine, 
caracterele dumneavoastră sînt, în felul lor, îndeajuns de ti
pice, dar împrejurările în care ele acţionează şi care le deter
mină să acţioneze nu sînt. poate, pe măsură. ln 1,A City Girl", 
clasa muncitoare apare ca o masă pasivă, incapabilă să se 
ajute singură şi care nici măcar nu încearcă să se ajute sin
gură. Toate tentativele de a o scoate din mizeria ei tîmpă vin 
din afară, de sus. Dacă o asemenea prezentare corespundea 
perfect anilor 1800 sau 1810, pe vremea lui Saint-Simon şi 
Robert Owen, nu la fel i se prezintă situaţia în 1887 unui om 
care, timp de aproape 50 de ani, a avut onoarea să ia parte 
la cele mai multe dintre luptele proletariatului militant. Răz
vrătirea revoluţionară a clasei muncitorilor împotriva me
diului asupritor care îi înconjoară, încercările lor - convul
sive, semiconştiente sau conştiente - de a-şi redobîndi sta
tutul de fiinţe umane, aparţin istoriei şi trebuie, de aceea, să 
pretindă un loc în domeniul realismului. 

Departe de mine de a vedea o greşeală în faptul că nu 
aţi scris un roman propriu-zis socialist, un „Tendenzroman" 62), 
cum îl numim noi, germanii, pentru a preamări vederile so
ciale şi politice ale autorului. Nu m-am gîndit nicidecum la 
aşa ceva. Cu cît vederile autorului rămîn mai ascunse, cu 
atît mai bine pentru opera de artă. Realismul la care mă re
fer poate să răzbată chiar împotriva opiniilor autorului. Per
miteţi-mi să dau un exemplu. Balzac, pe care îl consider un 
maestru al realismului mult mai mare decît toţi acei Zola 
passes, presents et a venir 63) ne oferă în „La Comedie hu
maine" o minunată istorie realistă a „societăţii"  franceze, 

82) - roman cu tendinţă. - Nota trad. ns) - trecuţi, prezenţi şi viitori. - Nota trad. 
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descriind ca în cromc1 aproape an cu an, din 1 816 şi pma 
în 1 848, atacurile tot mai puternice ale burgheziei în ascen
siune împotriva societăţii nobililor care se reconstituise duă 
1815 şi care, atît cit stătea în puterea ei, înălţa din nou stin
dardul de la vieille politesse fran�aise 64). El descrie cum ul
timii supravieţuitori ai acestei societăţi, care pentru el re
prezenta societatea model, au cedat treptat în faţa intruziunii 
parvenitului îmbogăţit şi vulgar sau au fost corupţi de el ; 
cum la grande dame 65), ale cărei infidelităţi conjugale nu erau 
decît un mod de a se pune în valoare în deplină concordanţă 
cu felul în care era tratată în căsnicie, dispărea făcînd loc 
femeii burgheze, care îi punea coarne soţului pentru bani sau 
găteli ; şi în jurul acestui tablou central Balzac concentrează 
o istorie completă a societăţii franceze, din care am invăţat 
numai în ce priveşte detaliile economice (bunăoară despre 
noua repartizare a proprietăţii mobile şi imobile după revo
luţie) mai mult decît din toţi istoricii, economiştii şi statisti
cienii de profesie ai epocii luaţi laolaltă. Desigur, pe plan 
politic, Balzac era un legitimist 51 ; marea sa operă este o per
manentă elegie despre ireversibila decădere a bunei societăţi � 
toate simpatiile sale sînt de partea clasei condamnate la pieire. 
Şi totuşi satira sa nu este niciodată mai ascuţită, ironia nicio
dată mai amară decît atunci cînd el aduce în scenă tocmai pe 
b-irbaţii şi femeile pentru care încearcă o atît de profundă 
simpatie - nobilii. Iar singurii oameni despre care vorbeşte 
întotdeauna cu o nedisimulată admiraţie sînt adversarii săi 
politici cei mai înverşunaţi, eroii republicani de la Cloître 
Saint-Mery 52, oamenii care pe atunci (în 1 830-1836) erau 
într-adevăr reprezentanţii maselor populare. Că Balzac a fost 
astfel nevoit să acţioneze împotriva propriilor sale simpatii 
de clasă şi prejudecăţi politice, că a văzut necesitatea pieirii 
iubiţilor săi nobili şi i-a descris ca pe oameni care nu merită 
o soartă mai bună, că i-a văzut pe adevăraţii oameni ai viito
rului exact acolo unde puteau fi găsiţi la acea epocă, toate 
acestea le consider drept unul din cele mai măreţe trăsături 
ale bătrînului Balzac. 

In apărarea dumneavoastră trebuie să admit că, nicăieri 
în lumea civilizată, muncitorimea nu opune mai puţină rezis
tenţă activă, nu se supune atît de pasiv destinului, nu este 
mai hebetes 66) decît în East End-ul londonez. Si de unde ot 

14) - vechii etichete franceze. - Nota trad. •�) - doamnă din înalta societate. - Nota trad. l) - abrutizată. - Nota trad. 
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�ti eu dacă n-aţi avut motive foarte temeinice pentru a vă 
mărgini, de data aceasta, să zugrăviţi aspectul pasiv al vieţii 
clasei muncitoare, rezervînd aspectul activ pentru o altă 
scriere ? 

Publicat pentru prima oară în 
revista „Na literaturnom postu" 
ir. 7, 1932 
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Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 10 aprilie 88 
Draga mea Laura, 
Schorlemmer s-a înapoiat ieri la Manchester ; aşa se face 

că acum mă pot aşeza să scriu cîteva rînduri, dar şi asta numai 
în cazul că Edward şi Tussy, care se întorc le la castelul lor 
şi vor fi pe la 5 aici, nu vor sosi prea devreme. 

In primul rînd ţin să-l felicit pe Paul pentru strălucitele 
sale descoperiri pe tărîm etimologic 53, care sînt de-a dreptul 
uimitoare. Faptul că un mare număr de cuvinte franceze, pe 
care noi obişnuiam să le deducem din cuvîntul latin bos l 
derivă din cuvîntul grec bous 67) înseamnă ceva. Dar că 
liouillon vine de la bous şi nu de la bullire - a găti, iată o 
descoperire importantă şi este pur şi simplu păcat că Paul 
nu a mers mai departe pe această cale. Aşadar Bou - strapa 4 
are, evident, aceeaşi origine, iar Buo-naparte (de la Bou 7J _ 
naparte) de asemenea ; existînd astfel o legătură între bona
partism şi bou, Bou-langer 68) trebuie şi el dedus din bous şi 
la fel şi echivalentul său englez Baker 68> ; aceasta aruncă o 
lumină cu totul nouă asupra aventurii colonelului Baker în 
vagonul de tren : cum ar fi putut el, care se trage din boul 
Jupiter, să nu se năpustească asupra Europei-Robinson 55 ? De 
altfel nu încape nici o îndoială că în cuvîntul mou-tarde 69> , 

87) - bou - Nota trad. 
88) - Numele de familie „Boulanger" înseamna in limba fran

ceză „brutar" ; numele de familie „Baker" - „brutar" în limba en
gleză. - Nota trad. 89) - muştar. - Nota trad. 
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litera m se află acolo unde la origine era litera b şi astfel de
rivaţia de la bous este dovedită - ce lumină vie aruncă 
aceasta asupra faptului că muştarul se mănîncă numai la carne 
de vită şi nu la carne de berbec ! 

Un alt mare pas înainte îl reprezintă tratarea sanscritei 
la acelaşi nivel ca şi craniologia, precum şi faptul de a fi 
descoperit în Germania şi Anglia lingvişti care să declare că 
le finnois offre plus d'analogie avec Ies idiomes aryens que le 
sanscrit 70> , Am auzit doar de cîţiva care, atribuind naţiunilor 
ariene o origine europeană în locul uneia asiatice, s-au trezit 
în neplăcuta situaţie de a trebui să accepte o origine finlan · 
deză a limbilor ariene fără să fi fost în stare pînă acum să 
găsească nici urmă de legătură între acestea. Dacă Paul ar fi 
încercat să derive limba franceză din japoneză, în loc de 
greacă, ar fi făcut acelaşi lucru pe care, potrivit afirmaţiei 
sale, l-au comis nceşti prăpădiţi de germani şi englezi. Ori
cum situaţia lor e destul de dificilă. Ei sînt epigoni de cate
go.ia a doua şi a treia - germani, printre care şi cîţiva 
cehi - care, de dragul senzaţiei, au elaborat o teorie para
doxală - mai bine zis s-au pomenit în faţa ei (graţie unei 
serii întregi de erori) - o teorie care i-a adus într-un impas, 
din care nu mai pot ieşi. Englezii au considerat-o un fel de 
modă, ceea ce era de aşteptat de la nişte începători care vor 
să apară în ipostaza de mari specialişti ; ei şi-au dezbătut abe
raţiile en famille la ultimul miting al lui British Association 56, 
dar ceea ce le atribuie Paul - descoperirea unei legătui între 
limbile ariene şi limba finlandeză, o legătură chiar mai strînsă 
decît aceea dintre celelalte limbi ariene şi sanscrita, limba 
cea mai apropiată - este un ideal după care încă mai tînjesc. 
Să sperăm că ei nu citesc „Nouvelle Revue", căci altfel ar 
voi desigur să afle cine este acel Fergus care are o baghetă 
magică în stare să transforme ariana în finlandeză şi vice
versa. în caz că-l descoperă, Fergus poate aminti de numele 
său irlandez pentru a justifica bulls-ii 71> sau bous-ii săi 
irlandezi. 

Dar să lăsăm gluma ă part 72> . Articolele sînt foarte bune, 
iar parizienilor, cărora s'en fichent 73> ,  puţin le pasă ducă 

70> - finlandeza prezintă mai multe analogii cu idiomuri:e ariene 
decit sanscrita. - Nota trad. 71 ) Joc de cuvinte : în engleză „bull" înseamnă şi „taur" şi „abe
raţie, inepţie". - Nota red. 12) - la o parte. - Nota trad. 13) - le e tot una. - Nota trad. 
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Fergus le serveşte cîteva aberaţii pe tărîmul etimologiei. Mult 
mai important pentru ei este să afle cite ceva despre propria 
lor limbă, or asta găsesc aici. Numai că eu nu consider ne
cesar ca un autor să se compromită prin asemenea afirmaţii 
doar pentru a fi pe placul parizienilor. Pînă la urmă, însă, cu 
toţii sîntem înclinaţi să ne fălim mai ales cu ceea ce ştim 
mai puţin ; în orice caz, asta o ştiu din proprie experienţă. 

1 aprilie. S-a întîmplat întocmai cum m-am aşteptat. 
Cele două suflete flămînde au sosit exact în momentul cînd 
terminasem pagina anterioară, aducînd, din colţişorul lor de 
ţară, un adevărat loc de refugiu, ouă, unt, pateu de porc, 
cîrnăciori şi, pe deasupra, o poftă de mîncare zdravănă. As
tăzi a fost o zi destinată corespondenţei americane şi acum 
încerc să termin scrisoarea asta. 

ln Franţa, lucrurile par să meargă foarte bine. Boulan
gismul este pedeapsa dreaptă şi binemeritată pentru laşitatea 
tuturor partidelor în faţa şovinismului burghez, care-şi în
chipuie că poate opri în loc orologiul istoriei universale pînă 
ce Franţa va fi recucerit Alsacia. Din fericire, Boulanger se 
dovdeşte din ce în ce mai mult a fi un imbecil din punct 
de vedere politic, reprezentînd, după părerea mea, un pericol 
mai mare pentru el însuşi decît pentru oricare altul. Un 
homme qui a son plan comme Trochu 74> poate să se îm
puşte 75> . 

De altfel, oportuniştii 57 îşi sleiesc forţele din ce în ce 
mai mult, sînt tot mai epuizaţi 76> şi vor fi siliţi să recurgă 
din nou la alianţa cu monarhiştii, ceea ce echivalează cu o 
sinucidere politică. Marele progres făcut de opinia publică 
franceză constă în aceea că republica este recunoscută ca sin
gura formă de guvernămînt posibilă, iar monarhia este tot 
una cu războiul civil şi cu războiul în afara graniţelor. Acti
vitatea oportuniştilor (lăsînd la o parte corupţia lor flagrantă) 
împinge opinia publică tot mai mult spre stînga şi impune nu
mirea unor guverne de orientare tot mai radicală. Toate aces
tea în deplină armonie cu desfăşurarea generală a evenimen
telor după 1 875. Nu putem să ne dorim decît ca această si
tuaţie să dureze, iar dacă Boulanger sprijină involuntar această 
mişcare - cu atît mai bine. Sănătosul bun simţ al france
zilor, de care ei înşişi nici nu sînt conştienţi - moştenire lo-

74) Un om care are un plan ca acela al lui Trochu. - Nota trad. 
75) In manuscris in limba germană : kann sich begraben las�en 

Nota red. 
79> In manuscris în limba ge�mană : „verschlissen". - Nota red. 
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gică necesară a unei mari istorii inconştient-logice - se va 
dovedi, nădăjduiesc eu, mai puternic decît toate neroziile co
mise de ei conştient şi intenţionat. 

Filistinul german se convinge tot mai mult că, odată cu 
bătrînul Wilhelm ii), s-a frînt şi def de volte 78) a sistemului 
actual şi că, treptat, se va nărui întreaga boltă. Sper însă ca 
Bismarck să nu fie izgonit doar pentru ca mai apoi să se în
toarcă în triumf. In cazul acesta ar fi mai bine să rămînă. 

Ce mai nerod, acest Rochefort ! Citează ziare catolice 
din Minchen drept dovadă că germanii abia aşteaptă ca tru
pele franceze să intre din nou în Germania pentru a li se 
alătura, a-l da jos pe Biimarck şi a reinstaura dominaţia fran
ceză. Cum nu-şi dă seama idiotul ăsta că nimic n-ar putea în
tări poziţia lui Bismarck mai mult decît o asemenea încercare 
franceză de a „elibera" Germania şi că noi intenţionăm să ne 
rezolvăm singuri problemele noastre interne ! 

Al tlu F. Engels 

pe care clopoţelul îl cheamă la dejun 

2 1  

Originalul în limba eng:ezl 
T-adus din limba germa:iI 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 
la New York 

Londra, 11 apilie 88 

Stimată Doamnă Wischnewetzky, 
Cererea dv. de a vă trimite manuscrisul 79> mă ia prin 

surprindere şi mă tem că n-am să vă pot fi de folos. Eu n-am 
voie să scriu mai mult de două ore pe i ; trebuie să fac faţă 
unei vaste corespondenţe ; cu adevărat în formă mă simt abia 

77) Wilhelm I. - Nota red. 78) - cheia de boltă. - Nota trad 79) F. Egels. „Protecţionismul şi l iberul schimb. Prefaţa la 
bro�ura lui Karl Marx <Discurs asupra liberului schimb»". - Nota red. 
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după trecerea acestor două ore, or tocmai atunci trebuie s. 
mă opresc. ln aceste condiţii îmi este absolut imposibil s. 
scriu la comandă articles de saison 80l ,  şi încă pentru o piaţă 
îndepărtată ; apoi nu văd cum broşura 81) ar putea fi gata în 
manuscris la 1 5  mai şi cu atît mai puţin cum ar putea fi, la 
această dată, gata tipărită la New York. Cu toate acestea, de 
îndată e voi termina cu scrisorile urgente, mă voi pune pe 
lucru şi voi face tct ce-mi va sta în putinţă. întrerup cu bun. 
ştiinţă o lucrare 82> extrem de importantă pentru a rezolva 
această chestiune. 

De altfel, lupă părerea mea, nu trebuie să vă temeţi că 
pierdeţi o ocazie rară. Problema liberului schimb nu va dis
pare de pe orizontul american pînă cînd nu va fi rezolvată. 
Sînt sigur că protecţionismul şi-a îndeplinit misiunea faţă de 
Statele Unite şi că actualmente nu mai reprezintă decît un 
obstacol. Oricare ar fi însă soarta proiectului de lege propus 
de Mills 5s, bătălia nu se va termina mai înainte ca liberul 
schimb să permită industriaşilor din Statele Unite să preia 
rolul de conducere la care au dreptul pe piaţa mondială în 
multe ramuri ale comerţului sau mai înainte ca protecţio
niştii şi adepţii liberului schimb să fie îndepărtaţi de către 
cei care se află în spatele lor. Realităţile economice sînt mai 
puternice decît politica mai ales cînd corupţia a pătruns atît 
de adînc în politică, cum este cazul în America. Nu m-ar sur
prinde deloc ca în următorii ani, unul după altul grupuri de 
industriaşi americani să devină adepţi ai liberului schimb 
şi, dacă îşi cunosc interesele, trebuie s-o facă. 

Vă mulţumesc pentru publicaţiile oficiale 83) trimise 
cred că este exact ce-mi trebuie. 

Mă bucură succesul repurtat de dv. în lupta împotriva 
comitetului executiv, în măsura în care se poate vorbi de un 
succes - din „Wochenblatt der [N.Y.] Volksz[eitung]" 84> din 
31 martie reiese că el încă nu vrea să cedeze. In orice caz, 
puteţi să vă daţi seama ce avantaj reprezintă prezenţa la faţa 
locului. Dumneavoastră, care n-aţi lipsit, aţi putut folosi în 
favoarea dv. slăbiciunea, lipsa de rezistenţă a comitetului, care 
s-a ridicat imediat împotriva soţilor Aveling 59, pentru că nu 
erau de faţă ; de aceea ostilitatea faţă de dv. a fost redusă la 

so) - articole de actualitate. - Nota trad. e1) Karl Marx : „Discurs asupra liberului schimb". - Nota red. 
82) Volumul al Irr-:ea al „Capitalului". - Nota red. 3) Vezi volumul de faţă p. 28-29. - Nota red. 54> „Wochenblatt der N. Y. Vol kszeitung". - Nota red. 



50 F. Engels 

o mică bîrfeală locală pe care, cu siguranţă că, n cele din 
urmă, cu răbdare, o veţi depăşi şi birui 60. 

M-am bucurat foarte mult aflînd că soţii Sorge se simt 
din nou mai bine n vechea reşedinţă. Sper că nu va mai sur
veni nimic. Bătrînul Sorge nu putea trăi într-un tîrguşor ca 
Rochester, după cum nici eu n-aş putea trăi într-un fnd de 
ţară german sau în localităţi echivalente din Lancashire : 
Chowbent sau Bullocksmithy. 

Vă înapoiez anexat scrisorile Comisiei de revizie. 
In grabă, 

Al dv. devotat F. Engels 

Publicat peltru pria oară, Originalul în limba engleză 
într-o formă prescurtată, în Tradus din limba germană 
limba originalului in : 
"Briefe und Auszuge aus Briefen 
von Joh. Phil. Bcker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u.A. 
an F. A. Sorge und Andere". Suttgart, 1906 
şi în întregime în : K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. XVIII, ed. rus, 1940 
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Engels către August Bebel 
la Plauen, lingă Dresda 

Londra, 12 aprilie 88 

Dragă Bebe, 
După ce am primit scrisoarea ta din 8 martie mi-am pro

pus ca un timp să urmăresc desfăşurarea evenimentelor. Lu
crurile par să e fi limpezit acum într-atît, încît, cu timpul, 
să se poată trage anumite concluzii. Politica vostră de a 
spune : totul rămîne aşa cum a fost, este, din punct de vedere 
tactic, foarte potrivită pentru agitaţia de masă, dar, după pă
rerea mea, în nici un caz nu lămureşte întru totul momentul 
istoric actual. 

Proclamaţiile lui Fritz 46 îl caracterizează ca pe o inte
ligenţă absolut ediocră. Un om care, după ce a fost atîţia 
ni prinţ moştenitor, nu are de propus nimic altceva în afară 
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de unele mici scutiri individuale de impozite, iar pe tărîm 
militar desfiinţarea rîndului al treilea, oricum fără nici o im
portanţă, pentru că fusese de mult desfiinţat în ordinea de 
bătaie, nu va schimba lumea din temelii. Reproşul de semi
doct este, după cum se ştie, monopolul tocmai al semidocţilor, 
cum de altfel reiese şi din cazul de faţă. Atît despre inteli
genţa lui. 

1n ce priveşte caracterul - ţinînd seama de starea sănă
tăţii lui - trebuie să fim extrem de indulgenţi . Cînd în orice 
clipă rişti ca doctorii să condamne la tăierea beregatei 5) , nu 
ţi se mai poate pretinde să dai dovadă de prea multă energie. 
Numai dacă sănătatea i s-ar ameliora s-ar putea vorbi de aşa 
ceva. De aceea este lesne de înţeles ă, în treburile intene, 
Bismarck si Puttkamer au mînă liberă într-o mai mare mă
sură decît �ricînd. 

Asta însă nu înseamnă că nimic nu s-a schimbat. Odată 
cu Wilhelm 86> s-a năruit cheia de boltă a întregului edificiu 
şi se simte cum totul se clatină din temelii. După cum o arată 
politica internă, Bismarck şi compania se cramponează cu dis
perare de actualele lor poziţii. Poziţia voastră n-a rămas însă 
aceeaşi . Ea s-a înrăutăţit tocmai pentru că Bism[arck] vrea să 
dovedească că nimic nu s-a schimbat. Excluderea demonstra
tivă a soc[ial-democraţilor] de la amnistie, percheziţiile şi per
secuţiile în masă, eforturile încrîncenate de a reduce la tăcere 
ziarul „Soc[ial]-d[emocrat]" din Elveţia 61, toate acestea, la 
fel ca eforturile partidelor din cartel 62 de a-l face pe Fritz 
0. înţeleagă ce înseamnă să fii monarh, dovedesc că B[ismarck] 
şi compania simt că le fuge pămîntul de sub picioare. 

lată ceva tipic monarhic : în toate problemele politice se 
procedează cu prudenţă, dar o intrigă de curte dă la iveală 
conflictul. Chestiunea e de-a dreptul ridicolă : după părerea 
lui Bismarck, ţarulB7> are dreptul să-i interzică lui Battenberg 
căsătoria, iar după părerea lui Fritz şi a Victoriei, în acest 
caz special trebuie desfiinţate brusc toate principiile de stat 
- profunde şi de nepătruns - după care s-au orientat de alt
fel toată viaţa lor ! 63 

Ţinînd seama de slăbiciunea fizică a lui Fritz, este de 
aşteptat ca el să cedeze şi de astă dată - afară de cazul că 
starea sănătăţii lui se va îmbunătăţi şi că el va putea în.-

85) - Frederic al III-lea suferea de cancer la git. - 'ota reL 8e) - Wilhelm I. - Nota red. 87) - Alexandru al III-l>a. - Nvta rei 
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tr-adevăr să depăşească o criză ministerială. Noi nu sîntem 
deloc interesaţi ca Bismarck să se retragă mîrîind, pentru ca 
apoi să se întoarcă în triumf după patru săptămîni şi să fie 
glorificat de către filistinul din cartel. Noi ne putem declara 
mulţumiţi şi de faptul că filistinul din cartel începe să se-n
doiască de trăinicia regimului lui Bismarck, iar atîta timp cît 
trăieşte Fritz, această stabilitate nu va mai fi restabilită. 

Cum nu s-a mai dat publicită\ii nimic în legătură cu na
tura bolii, nici măcar buletinul lui Waldeyer, care, dacă ar fi 
fost favorabil, ar fi apărut imediat, nu mai încape nici o în
doială că e vorba de cancer. Cu această ocazie, progresiştii 
noştri 64 au arătat încă o dată ce indivizi grozavi sînt. Vir
chow, care ca doctor ar trebui să fie aici - mai ales că a 
mai fost consultat în trecut - se ocupă cu dezgroparea de 
antichităţi în Egipt ! Probabil că vrea să fie chemat în mod 
oficial ! 

Nu există un empire fără empereur 88) ,  bonapartism fără 
Bonaparte. Sistemul este pe măsura omului respectiv. Se 
menţine şi cade o dată cu acesta. Bonaparte l nostru avea trei 
capete la fel cu Triglav, vechiul idol slav - pomeranian ; 
capul din mijloc a dispărut ; dintre celelalte două, capul lui 
Moltke este răscopt, iar cel al lui Bismarck se clatină. Cu Vic
toria, care a învăţat de la mama ei 89> cum trebuie să te porţi 
cu miniştrii, chiar cînd sînt atotputernici, nu o va scoate la 
capăt. Vechea siguranţă s-a dus. Nesiguranţa terenului se va 
vădi şi în politică : pe plan extern - gafe, pe plan intern -
spasmodice acte de violenţă. Ea se va arăta şi în îndoielile 
filistinului legate de măreţia propriului său idol, în lince
zirea energiei şi a excesului de zel al funcţionarilor care se 
gîndesc la posibilitatea unei schimbări şi, într-un asemenea 
caz, la un alt viitor. Toate acestea dacă, aşa cum e probabil, 
B [ismarck] rămîne. Dacă însă starea lui Fritz se va îmbunătăţi ,  
iar situaţia lui B[ismarck] va începe să se clatine serios, 
atunci, susţine Lenchen, asupra lui Fritz se va trage. Este 
un lucru care se va putea întîmpla chiar dacă Puttk[amer] 
�i oamenii lui, Ihring-Naporras, ar fi în primejdie. 

Deci, în orice caz, un interregn cu speranţa fierbinte a 
lui Bismarck că Fritz se va duce şi noul Wilhelm 90) îşi va 
face apariţia. Atunci însă, într-adevăr, nu s-ar mai putea 
spune că nimic nu s-a schimbat. O să fie o nebunie. Bona-

88) - imperiu fără împărat. - Nota trad. 89) - Victoria, regina Angliei. - Nota red. O) - Wilhelm al Ii-lea. - Nota red. 
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partismul nostru a ajuns acum cam în perioada lui mexicană. 
Dacă aceasta va veni, vom avea şi noi un 1866 şi curînd un 
1870 ; adică, dinăuntru un Sedan 65 intern. Cu atît mai bine ! 

Evoluţia lucrurilor în Franţa este absolut logică : repu
blicanii de dreapta - siliţi să se alieze cu monarhiştii, ceea 
ce înseamnă lichidarea lor. Guvernele care vor putea fi for
mate vor trebui să se orienteze tot mai spre stînga. Din punct 
de vedere politic Boulanger este nul. Foarte curînd, se va 
compromite în Cameră. Filistinul provincial francez are un 
singur crez : republica este indispensabilă, monarhia înseamnă 
război civil şi război extern. 

Cecul pentru cele 100 de mărci destinate d-nei Pf[ănder], 
- în următoarea mea scrisoare. Am uitat să-l cer. Deocam
dată, mulţumiri pentru danie ; voi face tot ce-mi stă în pu
tinţă pentru a o susţine pe biata femeie, dar îmi voi permite 
să mai apelez la voi. 

Salutări cordiale soţiei şi fiicei tale, precum şi lui Singer. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. E:ige;s. Opere, 
voi . XXVIII,  ed. rusă, 1940 

23 

Al tău 
F. E. 

Origi:ialul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Londra, 16 aprilie 88 

Dragă Liebknecht, 
Eram pe punctul să-ţi răspund la scrisoarea ta din 4, 

cînd a sosit a de-a doua scrisoare Împreună cu anexa pentru 
K. K[autsky], din care am înţeles că răspunsul meu, ca şi 
întrebările tale, de altfel, ţin deja de domeniul trecutului. 

Aş vrea să-ţi mai spun doar ce legătură există între toate 
acestea şi circulara Federaţiei social-democrate 66. 

1 .  Federaţia social-democrată 67 se mai consideră şi acum 
drept singura organizaţie socialistă din Anglia, singura îndrep
tăţi tă să vorbească şi să acţioneze în numele întregii mişcări 



F. Engels 

de aci. Aşadar, această poziţie trebuia subliniată acum, în 
timpul pregătirilor pentru Congres. Cu atît mai mult cu cit 
Liga socialistă 68, n actuala ei formă, va răposa probabil cu
rînd, iar Federaţia social-democrată ar dori să absoarbă dis
jecta membra 911 .  Din fericire, asta nu se va întîmpla, căci 
altminteri ar reîncepe de îndată vechile certuri personale. 

2. Federaţia social-democrată este în cea mai strînsă le
gătură u posibiliştii 12 din Paris şi, dat fiind că aceştia, la 
rîndul lor, sînt în legătură cu Broadhurst et Co. 69, social-de
mocraţia trebuie să se descurce cum poate . Acest al doilea 
motiv este hotărîtor. Hyndman et Co. s-au încîlci t atît de tare 
în iţele posibiliştilor, încît nu mai pot da înapoi, chiar dacă 
ar dori-o. 

Părerea mea despre toată istoria cu Congresul ? Nu prea 
pot să-mi fac o părere, pentru că habar n-am ce s-a dezbătut, 
Şi de altfel şi opiniile tale se schimbă ca într-un caleidoscop. 
In general eu consider ca foarte riscante toate aceste congrese, 
în cazul în care nu eşti dinainte sigur de succesul lor, ba chiar 
inutile, dacă nu se urmăresc obiective precise şi realizabile. 
Statele mici , în speţă belgienii, au cuvîntul hotărîtor şi, cum 
în Belgia problemele externe se află în mîinile vechii clici de 
la Bruxelles - familia Brismee - si nu în cele ale flaman
zilor, totul fierbe în vechiul sos. Ide�a de a vă ţine congresul 
aici 70 la 8 zile după cel al trade-union-urilor, echivalează cu 
un crah. Banii s-ar topi, oamenii voştri s-ar risipi care în
cotro, iar voi aţi nimeri fără scăpare în mîinile sforarilor 
londonezi - at majoram gloriam Hyndmanii 92> .  

Nu cred că veţi reuşi să-i convingeţi pe francezi - indi
ferent de orientarea lor - să ţină Za Geneva un congres cu 
ocazia jubileului revoluţiei franceze de la 1 789 şi a expoziţiei 
de la Paris 93> . 

Dacă, aşadar, congresul vostru nu va putea avea loc, 
aceasta nu mi se pare a fi o catastrofă mondială. Oricum, 
ordinea de zi a fost în mod inutil limitată. La un congres 
convocat de fracţiunea noastră din Reichstag vin în orice caz 
socialişti şi anarhi�ti şi nu doar trade-unionişti. Un congres 
social-democrat ar fi putut să-i trimită la plimbare pe anar-

91) - membrele risipite (Horaţiu. Satirele, cartea I, 4). 
Nota red. 

02> - spre măreaţa glorie a lui Hyndman. - Nota trad. 
98) - Este vorba de expoziţia internaţională proiectată pentru 1889. - Nta red. 
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hişti, un congres muncitoresc general nu poate so facă, şi ei 
sînt în stare să se obrăznicească. 

Fritz 94> trebuie să-i dea zor şi să se însănătoşească cit 
mai repede, altminteri Bismarck i se va sui în cap. Sper ca 
B [ismarck] s-o facă lată, să zboare, Reichstagul să fie dizol
vat şi să se facă noi alegeri, totul sub o guvernare interimară. 
Ar fi o desillusionnement 95) grozavă pentru filistin. Dar, 
fi reşte, dică zilnic doctorii te trimit să ţi se taie bere
gata, este cam greu să găseşti energia necesară pentru o luptă 
serioasă. Că B[ismarck] se va apăra cu ghearele şi cu dinţii ,  
asta însă se  vede de  pe  acum. 

Salutări cordiale. 
Al tău, 

F. E. 

Oare materialul pe care ţi l-am trimis sîmbătă este ceea 
ce voiai ? în caz contrar, înseamnă că nu te-am înţeles. Textul 
german e a. lui Eccarius. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII ,  ed. :să, 1 949 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germai. 

Engels către Pasquale Martignetti 
la Benevent 

Dragă prietene, 

122, Regent's Park Road 

Londra, 20 aprilie 1 888 

Mă bucur că, după cît se pare, ţi se deschide o nouă 
perspectivă şi sper că vei reuşi să te pregăteşti pentru 
examen. 

Din păcate nu pot să-ţi indic cărţile pe care ar trebui 
să le consulţi în acest scop. Cărţile germane ar oferi în anu
mite privinţe prea mult, în altele prea puţin pentru un exa
men italian ; în plus eu nu cunosc compendiile mai noi . Cărţi 

84> Frederic al III-lea. - Nota red. 
95) - dezamăgire. - Nota trad. 
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italiene indicate pentru examenul dumitale cunosc cu atît mai 
puţin. Aş putea cel mult să-ţi recomand Carlo Botta „Storia 
dei Popoli d'Italia", care începe cu Constantinus Magnus, deci 
în jurul anului 300 e.n. Poate şi Pietro Colletta, „Storia del 
Reame di Napoli", cuprinzînd perioada dintre 1735-1825, o 
carte clasică. Probabil, însă, că cele mai indicate ar fi ma
nualele folosite acolo în şcolile de învăţămînt mediu (cores
punzînd liceelor şi colegiilor franceze sau gimnaziilor noastre), 
deoarece majoritatea candidaţilor la posturile de arhivar sînt 
absolvenţi ai acestor institute, aşa încît examinatorii trebuie 
să se orienteze după programa de învăţămînt a respective
lor şcoli. 

Cum însă, în situa\ia precară în care te afli, îţi va fi 
imposibil să-ţi procuri asemenea cărţi, consider de datoria 
mea să-ţi vin în ajutor. Mi-am luat deci libertatea de a-ţi 
expedia pe numele dumitale un mandat poştal de patru lire 
sterline, adică 100 fr. şi 80 centime şi sper că nu-mi vei lua 
în nume de rău că-ţi trimit această mică sumă fără să-ţi fi 
cerut în prealabil permisiunea. Nădăjduiesc doar să-ţi ajungă 
pentru procurarea materialului necesar studiului şi să treci 
cu bine examenul. 

Ai citit, desigur, despre expulzarea din Elveţia 61 a prie
tenilor noştri din Zirich. 

Zilele acestea, de îndată ce voi termina o lucrare im
portantă pentru America 96> ,  voi revedea traducerea şi o voi 
trimite înapoi 3• Lucrez mai uşor cînd revăd mai multe nu
mere odată. 

Salutări cordiale. 

Al d-tale F. Engels 

Prenumele meu a fost indicat la poştă în forma sa engleză : 
1,Frederick". 

Publicat pentru prima oară ii limba originalului în cartea : 
„La corrispondenza di Marx e Engels 
con italiani. 1848-1895", Milano, 1964 

Tradus din limba germană 

0) F. E:igels. „Protecţionismul şi liberul schimb. Prefaţă la bro
-şura lui Karl Marx «Discurs asupra liberului schimb„". - Nota red. 
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Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf, lingă Leipzig 

(Londra, in jurul datei de 29 aprilie 1888) 

Dragă Liebknecht, 
Scrisoarea alăturată am primit-o azi dimineaţă 71. 
Este bine că starea lui Fritz 97> s-a ameliorat. Dacă tînă

rul Wilhelm 9B> ar veni la putere chiar acum, atunci atît el, 
cit şi Bismarck - dacă aparenţele nu înşeală - s-ar înţelege 
cu Rusia în privinţa acordului de a porni războiul împotriva 
Franţei. Se pare că de pe acum s-au şi încheiat anumite acor
duri provizorii. Aceasta, chiar şi numai aceasta, ar face din 
Boulanger un pericol pentru Franţa, ca şi pentru Germania. 
Francezii ar fi învinşi, dar războiul ar dura multă vreEe din 
cauza puternicelor fortificaţii franceze, ca şi a faptului că în 
conflict ar mai interveni şi alţii. Austria şi Italia ar lupta 
probabil, împotriva Germaniei, căci consimţămîntul Rusiei 
pentru o asemenea a�ţiune n-ar putea fi obţinut fără ca cele 
două să nu fie sacrificate ruşilo;. Asta ar însemna ca Bis
marck să-i sprijine pe ruşi la cucerirea Constantinopolului, 
ceea ce ar însemna w1 război mondial în condiţii în care, în 
cele din urmă, noi am i în mod neîndoios înfrînţi : în alianţă 
cu Rusia împotriva lumii ! Sper ca această primejdie să treac.. 

Pub:icat pentru prima oară in : 
K. \Iarx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Al tău 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

87) - Frederic al III-lea. - Nota red. 88l - Wilhelm a. II-lea (fiul lui Frederic al J II-lea). - Nota red. 
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Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 
la New York 

Londra, 2 mai 1888 

Stimată doamnă Wischnewetzky, 
Cu aceeaşi poştă vă trimit recomandat manuscrisul 99) , 

adică transcrierea lui făcută de d-na Aveling după ce a con
statat că scrisul dv. atît de înghesuit şi lipsa marginilor nu 
permit introducerea cu creionul, citeţ, a modificărilor propuse. 
Erau destul de multe, ceea ce se explică prin faptul că aţi 
avut la bază o traducere germană, în timp ce noi am lucrat 
după original. De aceea, multe modificări n-au altă menire 
decît să apropie textul englez de originalul francez. ln alte 
locuri mi-am permis unele libertăţi de dragul clarităţii. 

Prefaţa 10> , într-o primă formă, este aproape gata ; dar 
cum dv. aveţi nevoie de o traducere germană, va trebui s-o 
mai ţin un timp. Mă voi grăbi totuşi în limita celor două ore 
de lucru permise pe zi - săptămîna trecută doctorul meu 
a insistat din nou să respect cu stricteţe această prescripţie. 

Vă rog să-i comunicaţi lui Sorge că, potrivit ultimelor 
proiecte, ziarul „Sozialdemokrat" se va muta la Londra. Ar 
fi însă bine ca, deocamdată, acest lucru să nu fie vestit în 
gura mare ; cînd prietenii noştri vor dori să-l pună în discuţie 
şi să-l vadă apărut în presa ahtiată după noutăţi, o s-o facă, 
fără îndoială, ei singuri. 

Eu sint aici aproape tot atît de boicotat pe cît sînteţi dv. 
la New York. Diferitele clici socialiste de aici sînt nemulţu
mite de desăvîrşita mea neutralitate în ce le priveşte, şi fiind 
toate de acord asupra acestui punct, mi-o plătsc cu aceeaşi 
monedă, trecind total sub tăcere lucrările mele. Nici ,,Our 
Corner" (d-na Besant), nici „To-Day", nici ,,Christian So
cialist" (de această ultimă publicaţie lunară nu sînt, însă, ab
solut sigur) n-au pomenit de „Situaţia clasei muncitoare", deşi 
le-am trimis personal exemplare din respectiva lucrare. Mă 
aşteptam la aşa ceva, dar n-am vrut să vă vorbesc despre 
aceasta înainte de a avea o dovadă certă. Eu nu le-o iau în 

99) - K. Marx : „Discurs asupra liberului schimb". - Nota red. 10°) F. Engels. „P�otecţionismul şi liberul schimb. Prefaţă la bro
şura lui Karl Marx „Discurs asupra liberului schimb". - Nota red. 
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nume de rău, pentru că ştiu că i-am ofensat profund, decla
rînd că, pînă acum, aici n-a existat o adevărată mişcare mun
citorească şi că, de îndată ce ea va lua naştere, toţi aceşti 
bărbaţi şi femei de seamă, care acum îşi dau atîta impor
tanţă ca ofiţeri ai unei armate fără soldaţi, vor fi puşi la locul 
lor, care va fi, în orice caz, mai j os decît se aşteaptă ei. Dar 
dacă îşi închipuie că înţepăturile lor pot străpunge pielea mea 
tăbăcită de bătrîn pachiderm, se înşeală amarnic. 

Publicat pentru prima oară, 
într-o formă prescurtată, 
în limba originalului in cartea : 
„Briefe und Auszlge aus Briefen 
vo:l Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzg:n, 
Friedrich Enge:s, Karl Marx 
u.A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi în întregime în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vo:. XXVII I ,  d. rusă, 1940 

2 7  

Al dv. sincer 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Traducere din limba gerană 

Engels către Laura Lafargue 72 
la Le Perreux 

Londra, 9 mai 88 

Draga mea Laura, 
Tocmai am terminat, după numeroase Întreruperi, o lungă 

prefaţă 101> la ediţia engleză a discursului lui Mohr cu privire 
la liberul schimb (Bruxelles, 1848) care urmează să apară la 
New York şi, cum era ultima din lucrările care trebuiau ter
minate pînă la o anumită dată, profit de librtatea recucerită 
pentru a-ţ. scrie imediat. De altfel, am şi un motiv important 
pentru a-ţi scrie şi anume dorinţa de a te avea la Londra. 
Aflu de la Schorlemmer că ai plantat în grădină nişte vina
riţă şi cum nouă ne va fi absolut imposibil să venim s-o folo
sim la faţa locului, nu rămîne altceva de făcut decît s-o aduci 

101) F. Engles. „Protecţionismul şi liberul chimb. Prefaţă la bro
�ura lui Krl Marx «Discurs asup�a liberului schimb„". - Nota red. 
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tu aici, unde vom gas1 desigur rapid şi celelalte ingrediente 
necesare. Vremea este foarte frumoasă ; sîmbătă, ziua de naş
tere a lui Mohr, Nim şi cu mine am fost la Highgate, iar as
tăzi - la Hampstead Heath ; acum cînd îţi scriu, ambele fe
restre sînt deschise, iar cînd vei veni tu, săptămîna viitoare, 
sper, te vom primi cu liliac şi salcîm galben. Dacă ne răs
punzi cu întoarcerea poştei că vrei să vii, je me charge du 
reste 102> . De altfel, pînă atunci vei aduce casa de vară şi 
grădina la un asemena grad de perfecţiune, încît să le poţi 
lăsa în grija  lui Paul, care între timp a devenit, probabil, un 
grădinar desăvîrşit. De la o vreme, Nim se topeşte de dorul 
lui Lohr, şi cu siguranţă că tu va trebui să asişti la marele 
triumf dramatic al lui Edward, la 5 iunie, cînd adaptarea 
pentru scenă a romanului lui N. Hawthorne „Scarlet Letter", 
urmează a fi reprezentată la un matineu. Şi nu mai trebuie 
să adaug că doresc să te văd aici la fel de mult ca şi ceilalţi . 
Şi apoi mai sînt atîtea alte motive care pledează pentru ve
nirea ta încît, pentru a nu pierde ora de ridicare a poştei, ca 
şi pentru a nu te plictisi peste măsură, renunţ să le mai enu
măr. Decide-te, aşadar, de îndată şi anunţă-ne venirea. 

Ai auzit, probabil, de remarcabilele succese preliminarii 
ale lui Edward în domeniul dramatic. El a vîndut jumătate 
de duzină sau chiar mai multe piese scrise pe îndelete ; unele 
au fost jucate cu succes în provincie ; pe altele le-a montat 
aici el însuşi împreună cu Tussy, cu prilejul unor mici ser
bări şi au plăcut foarte mult celor interesaţi în mod deosebit 
de acest gen, adică unor actori şi impresari, care vor să le 
monteze. Dacă acum va obţine la Londra un succes decisiv, 
înseamnă că s-a lansat în branşă şi curînd va scăpa de difi
cultăţile de tot felul. Şi nu văd de ce nu ar reuşi ; se pare că 
are un remarcabil fler pentru a oferi Londrei ceea ce cere 
Londra. 

Scrisoarea lui Paul apărută în „L'lntransigeant" 103! a fost 
într-adevăr foarte bună. El a reuşit să lovească puternic în ra
dicli fără să facă cea mai mică concesie „boulangismului", iar 
revendicarea cu privke la înarmarea generală a pus beţe în 
roate atît unora, cît şi celorlalţi. Şi totul cu un tact deosebit. 

Ştiai că Fritz Beust s-a logodit cu o tînără din Elveţia 
italiană, din Castasegna, chiar la graniţa cu Lombardia ? Eu 

1o!J - de restul mă voi ocupa eu. - Nota trad. 13) P. Lafargue. „Le Boulangisme et les lJarlementaires". 
\'ota red. 
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n-o cunosc, dar curînd vom afla noutăţi de la prietenii noş
tri 104> din Zurich, pe care îi aşteptăm să sosească a1c1 m mai 
puţin de două săptămîni. S-ar putea să-l vezi la Paris pe 
Bernstein, care se află în voiaj ; trebuie să apară acolo zilele 
acestea. Sînt tare curios, cum o s-o scoată la capăt cu zia
rul 105) aici ? Din o serie întreagă de motive Londra nu este 
locul cel mai potrivit pentru acest ziar, chiar dacă, pentru 
moment este, poate, singurul loc posibil. In sfîrşit, vom vedea, 
lucrurile se aranjează în general de la sine. 

Articolul lui Paul despre Victor Hugo în ,,Neue Zeit" 
este foarte bun. Mă întreb ce s-ar spune despre el în Franţa 
dacă ar putea fi citit acolo. 

Marele Stead a plecat la Petersburg pentru a-i lua un 
interviu ţarului l6l şi a-l face să spună adevărul în privinţa 
războiului sau a păcii. Ţi-am trimis interviurile lui de la 
Paris 73 ; acest om profund a părăsit Parisul tot atît de deştept 
precum era cînd a venit. Ruşii îl vor linguşi după pofta ini
mii sale ; mă tem că la Petersburg se va întoarce în chip de 
măgar mai mare decît este acum. Poate că din ziarul de di
seară vom afla că l-a iscodit pe Bismarck. 

Românii sînt oameni ciudaţi. I-am scris lui Nădejde, la 
Iaşi , o scrisoare 107> în care încercam să-i orientez în spirit 
antirus. Acum marxistii din Iasi se ceartă cu anarhistii din 
Bucureşti din pricina

· 
răscoalei ţărăneşti 74 instigate din Rusia 

şi traduc şi publică imediat scrisoarea mea. De data asta nu 
mă supăr, dar de aici se vede ce oameni indiscreţi sînt. 

Am ajuns la capăt nu numai cu hîrtia, ci şi cu timpul 
- este 5,20 p.m. Nim va suna pentru cină şi peste 10 mi
nute se închide poşta. Aşadar, la revedere, pentru astăzi ş1 
anunţă-mă că vii ! 

Cu afecţiune 

Publicat pentru prima oară în 
int"egime in limba originalului în cartea : F. Engels, P. et L. Lafargue, 
„Co;respondance", t. II, Paris, 1956 

Al tău F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

14) - Bernstein, Motteler, Tauscher, Schliter. - Nota red. 
tos) - „Sozialdemokrat". - Nota red. 
1os) - Alexandru al III-lea. - Nota red. 107) Vezi volumul de faţă, p. 7-9. - Nota red. 



62 F. Enge!s 

28 

Engels către Eleanor Marx-Aveling 
la Londra 

[Londra] 10 mai 88 

Scumpa mea Tussy, 
Multe mulţumiri, dar nu putem veni. Nim trebuie să-şi 

facă tîrguielile, altminteri duminică la prînz nu veţi avea 
nimic de mîncat, iar sîmbătă eu trebuie să expediez în Ame
rica lucrarea tos> prin poştă şi aceasta e departe de a fi gata 
{lucrarea, nu poşta). 

Spune-i lui Mahon că duminica primesc numai prietenii 
personali şi că în această zi nu există nici o posibilitate de 
a discuta afaceri. Dacă vrea să mă viziteze este bine venit 
in oricare din serile săptămînii, iar dacă doreşte să fie şi 
Edward de faţă, să se înţeleagă cu el pentru a veni împreună 
intr-o seară - poate vii şi tu ? 

Salutări de la Nim. 

29 

Al tău 
F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Schliter 
la Hottingen - Zlrich 

Londra, 10 mai 88 

Dragă domnule Schllter, 
Ce se aude cu venirea dv. aici ? De la Ede am aflat doar 

că el pleacă via Paris şi că se va opri acolo un timp. Despre 
ceilalţi nu scrie însă nimic precis. Drept care, noi aici plutim 
in necunoscut şi nu putem întreprinde nimic. 

108> F. Engels. „Protecţionismul şi liberul schimb. Prefaţă la bro
şura lui Karl Marx �Discurs asupra liberului schimb..". - Nota red. 
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Fiţi, deci, aşa de bun şi înţelegeţi-vă cu ceilalţi şi în
ştiinţaţi-ne cînd veţi veni cu toţii - noi presupunem că e 
vorba de dv„ M[otteler] şi T[auscher] - de asemeni, dacă pînă 
atunci putem face ceva pentru dv. Comunicaţi-ne şi gara la 
care sosiţi şi pe ce rută, ca să vă putem întîmpina. Altfel ar 
putea ieşi o încurcătură de toată frumuseţea şi s-ar prăpădi 
şi nişte bani. 

Salutări cordiale tuturor, 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII, ed. rusă, 1940 

30 

Al dv. F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germaaă 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 
la New York 

Londra, 16 mai 1888 

Stimată d-nă Wischnewetzky, 
Cu poşta de astăzi vă expediez recomandat ultima parte 

a prefeţei 109) . 
Reeves este gata să preia broşura 110) cu acelaşi comision 

ca şi pînă acum, ar vrea însă ca numele lui să apară pe co
pertă sub numele editorului de la New York, precum ur
mează : 

Londra 
William Reeves, 185 Fleet Streeţ, E.C. 

Asta, cel puţin, reprezintă o oarecare garanţie împotriva 
unei eventule reproduceri neautorizate din partea lui. Din 
acest punct de vedere el este omul cel mai primejdios. Dacă 
vreţi să-mi trimiteţi mie exemplarele rezervate lui, le vot 

19) F. Engels. „Protecţionismul şi liberul schimb. Prefaţă la bro
şura lui Karl Marx. «Discurs asupra liberului schimb„". - Nota red. uo) K. Marx : „Discurs asupra liberului schimb". - Nota red. 
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expedia pe bază de chitanţă ; 3-500 broşuri vor fi suficiente 
pentru început. 

Traducerea germană va urma de îndată ce d-na Kautsky 
va fi gata cu copiatul. Asta ar mai putea dura cîteva zile, 
întrucît din zi în zi îi aşteptăm pe expulzaţii 1 1 1) din Zirich, 
or, la început vom avea ceva bătaie de cap cu ei. 

Al dv. 
F. Engels 

Publicat pe:lt:-u prima oară în : Originlul în limba eng.eză 
Tradus din limba german! K. \Iarx 5i F. Engels. Opere, 

vol. XXVI II,  ed. rusă, 1940 

3 1  

Engels către Laura Lafargue 
la La Perreux 

Lo:ldra, 3 iunie 1 883 

Draga mea Laura, 
!mi pare foarte rău că nu găseşti o modalitate de a veni 

acum. Faptul că vinariţa n-a prins în grădina ta n-ar avea 
importanţă, căci Nim are cîteva fire pe care le vom prepara 
pentru diseară ; ar fi atît de bine să fii aici pentru a-ţi lua 
partea. Avem 6 sticle de vin de Moselle care urmează să fie 
sacrificate diseară. 

Prieteni noştri din Zirich au început să se mai obişnu
i ască cu viaţa din Londra, dar era şi timpul, căci ideile lor 
cu privire la posibilităţile de a se stabili aici erau teribil 
de kleinstidtisch 112) .  Sper că săptlmîna viitoare principalele 
chestiuni privind alegerea cartierului etc. vor fi rezolvate, şi 
atunci vom avea mai puţine dificultăţi şi discuţii. 

Argumentele lui Paul referitoare la Boulanger pun într-o 
lumină destul de nefavorabilă caracterul francezilor. Incepe 
prin a declara că c'est un mouvement populaire 113> , dar ne
periculoasă, pentru că B[oulanger] este un imbecil. Dar ce 

111> Bernstein, Motteler, Tauscher, Schllter, - Nota red. 112> - provinciale - în manuscris in limba germană. - Nota 
red. 113> - este o mişcare popu:ară. - Nota trad. 
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s-ar putea imagina despre un popor capable d'un mouvement 
populaire 114> în favoarea unui imbecil ? Iată cum explică el 
această situaţie. En France on patauge pendant un temps 
donne dans un semblant de parlementarisme, puis on reclame 
un sauveur, un gouvernement personnel . . .  en ce moment on 
reclame un sauveur et B[ oulanger] se presen te 1 15) . Cu alte 
cuvinte, francezii sînt un popor, ale cărui nevoi reale reclamă 
un regim bonapartist, în timp ce iluziile lor idealiste sint 
republicane şi nu pot trece dincolo de parlamentarism. Dar 
dacă francezii nu văd altă iesire din situatia actuală decît 
1ie un guvern personal, fie u� guvern parlamentar, ar face 
mai bine să renunţe. Ceea ce aş dori, ar fi ca oamenii noştri 
să arate că există o a treia cale, reală, dincolo de această 
falsă dilemă care nu este dilemă decît pentru filistinul de 
rînd, şi să nu ia o mişcare b[oulangistă], confuză, filistină şi 
în fond şovină, drept o mişcai e cu adevărat populară. Pre
tenţia şovină, după care întreaga istorie a lumii se rezolvă 
de la sine prin redobîndirea Alsaciei de către Franţ, iar 
pînă atunci nu s-ar putea petrece nici un eveniment de in
teres, această pretenţie a fost primită cu temenele de către 
amicii noştri francezi, şi chiar de către toţi, şi iată acum re
zultatul. Incluzînd în programul său această revendicare, 
aprobată m mod tacit de toate partidele, Boulanger a devenit 
puternic. Adversarii săi - Clemenceau şi compania - nu 5e 
opun acestei revendicări, n-au curaj ul s-o facă, dar sînt prea 
laşi pentru a o spune deschis şi în aceasta constă slăbiciunea 
lor. Şi pentru că mişcarea este în fod şovină şi nimic alt
ceva, ea face de fapt jocul lui Bismarck, care nici nu dore7te 
altceva decît să-l vîre pe nenorocitul de Fritz 116> într-un 
război. Iar toate astea se petrec într-un moment cind şi prin
tre filistinii germani începe să-şi facă loc convingerea că, cu 
cît se vor debarasa mai repede de Alsacia, cu atît va fi mai 
bine. şi cînd reglementările absurde ale lui Bismarck 75 cu 
privire la paşapoarte constituie de fapt o mărturisire deschisă 
că Alsacia este mai franceză ca oricînd ! 

Revoluţia domestică, pe care încerc s-o introduc la noi 
de mai bine de un an, s-a înfăptuit, în sfîrşit. Ieri seară 

114> - în stare de o mişcare populară. - Nota trad. 
115) - In Franţa, se bîjbîie un timp Intr-un simulacru de par

l amentarism, �e caută apoi un salvator, un guvern per;o:ial. . .  în mo
me:itul de faţă se caută un salvator şi se prezintă B[oulanger]. - Nota trad. 1 16) - Frederic al III-lea. - Nota red. 
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Annie, pe care o concediasem, a plecat, şi acum avem o altă 
femeie de serviciu. Nim va putea în fine să nu facă mai mul ti 
treabă decît vrea şi să doarmă dimineaţa cît pofteşte. 

Alătur cecul despre care era vorba în scrisoarea lui 
Paul. Fiind duminică, trebuie să închei înainte de a sosi mu
safirii. 

Cu aceeaşi afecţiune, al tău, 

F. Engel3 

Nu uita că trebuie să vii în vara asta sau cel mai tîrziu la 
toamnă ! 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. „Correspondance·-, 
t. II, Paris, 1956 

32 

Originalul în limba englezi 
Tradus din limba englez i 

Engels către Hermann SchlUter 

la Londra 

Dragă Schiter, 

122, Regent's Park Road 
[Londra] 15 iunie 88 

Vreţi să-mi faceţi plăcerea, tu şi Tauscher, de a lua prîn
zl cu mine, dumiică la ora 2 şi jumătate ? 

Al vostru 
F. Engel � 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germată 
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33 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra. 30 iunie 88 
Dragul meu Lafargue, 
Micul MacDonnel din Consiliul General, redactor la un 

ziar muncitoresc din Paterson 117) , New J ersey, a trimis la 
mine pe un tînăr - pe nume R. Block - fiul unui vechi 
socialist din New York. Tatăl său este redactor la ziarul ger
man al brutarilor 118> şi secretarul sindicatului lor. Cum tînă
rul va rămîne citeva zile la Paris, i-am dat o recomandare 
pentru dumneata - la Paris are doar o scrisoare de reco
mandare către Delahaye ! - şi i-am spus că locuieşti la ţară, 
aşa că nu i-ai putea fi de mare folos, afară de, eventual, 
citeva informaţii. Nu se ocupă nici cu politica, nici cu socialis
mul şi nici nu doreşte altceva decît să vadă Europa in the 
most approved fashion 119). Aşadar, în caz că ar ajunge la 
Le Perreux, mi-ai face n serviciu, dacă I-ai sfătui cit mai 
bine ca pe un călător care vrea să vadă cit mai mult în 
timpul cel mai scurt. El ştie perfect că tu nu-i poţi

-
arăta în 

nici un caz Parisul. 
Aveling se află din nou la Londra cu ocazia reprezenta

ţiei de diseară a uneia din piesele sale - a dncea -, cea de-a 
şasea urmînd a fi jucată probabil săptămîna viitoare. Sînt 
sigur că „he has struck oil" 12o1 , cum spun yankeii, cind şi-a 
propus să se consacre dramaturgiei. 

Cu prietenie, 

Publicat pentru prima oară in : F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. III,  Paris, 1959 

Al dummitale 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

117) „Paterson Labor Standard". - Nota red. 1181 -„Deutsch-Amerikanische Backer-Zeitung". Nota red. 119) - în modul cel mai satisfăcător cu. putinţă. - Nota traL 120> - a nimerit-o. - Nota trad. 
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34 
Engels către Karl Kautsky 

la St. Gilgen 

(Londra, înainte de 6 iulie 1388) 

Dragă baroane, 
După ce, în sfîrşit, te-am dibuit, şi, după căutări în lung 

şi lat, am descoperit că regiunea trebuie să fie foarte fru
moasă 121> , vreau să-ţi răspund în grabă în legătură cu Shel
ley 76. Sînt gata să fac treaba, dar pentru aceasta ar trebui 
să am un exemplar cu poeziile lui Shelley, numai că nu-l am 
şi nu ştiu unde l-aş putea găsi aşa în grabă, E. A[veling], 
care a fost ieri aici, a vrut să mi-� dea pe al lui, dar a plecat 
fară să-şi ţină promisiunea. Dacă aş şti despre ce pasaje e 
vorba, mi-aş procura un Sh[elley] . 

Sper că istoria cu taenia medio cannellata 1221 se va re
zolva în mod fericit ad absurdum. In familia lui Pumps bă
iatul are pojar. Pînă acum evoluează deosebit de bine, drept 
care Lili 123> este la noi. D-na Schl[iter] şi d-na Ede 124> sînt 
aici. Pe mătuşa 125> încă o mai a?teptăm ; nu se ştie cînd va 
veni. Duminică au fost cu toţii aici. Confuzia încă nu 
este ( . . .  ) 126 lămurită. E. A[veling] are mult noroc cu a1 
sa1 ( . . .  ) 126> cu aproximativ zece zile înainte în unanimi-
tate ( . . . ) 126> 

Multe salutări tatălui, mamei ( . . .  ) 126> Louisei, dacă, aşa 
cum nădăjduiesc, este acolo. 

Sper că [piciorul tău] 126> este din nou 
all right. 

(„.) 126) 
Generalul 

Publicat pentru prima oară în : 
.Aus der Frihzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky ". 
Prag, 1935 

Originalul în limba germana 
Tradus din limba germana 

121) In o. ginal în dialect : „die Jegenl muss sehr scheen sein. 
Nota recl. 122> .- tenie. - Nota trad. 123) - Li.ian Rosher. - Nota red. mi - Regina Bernstein. - Nota red, 125) - Bmi:ie Motteler. - Nota red. 8) - Aici hîrtia este deteriorată. - Nota red. 
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35 
Engels către Laura Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 6 iulie 127) lSBS 
Dragă Laura, 
Scrisoarea mea de astăzi se va ocupa de chestiuni prac-

1ice, va fi, deci, scurtă şi, sper, agreabilă. 
J ollymeier a sosit ieri seară şi va pleca săptămîna vii

toare, probabil miercuri, spre Germania. Nu va mai avea 
timp să treacă prin Paris, dar, potrivit planului actual, N.m 
urmează să-l însoţească pînă la Koblenz, după care va merge 
la St. Wendel să-şi vadă prietenii ; la întoarcere intenţionează 
să treacă prin Paris, însă numai dacă tu şi copiii 128> sînteţi 
acolo. Vrei să fii, deci, atît de bună şi să ne comunici prin
tr-o scrisoare trimisă, dacă se poate, duminică sau cel mai 
tirziu luni : 1) dacă vei fi acasă şi 2) dacă şi copiii e vor afla 
la Asnieres pe la 26 sau 28 iulie ? 

Aproape sigur că, în acelaşi timp, ai fi primit şi vizita 
lui Pumps, care dorea şi ea să-l însoţească pe J ollymeier ; 
duminica trecută însă a venit să ne anunţe că băiatul ei are 
pojar şi că asta o va reţine aici. 

Tussy şi Edward sînt tot la castelul 129> lor şi speră să se 
îmbarce în cursul -lunii august entru America, unde Edward 
urmează să supravegheze punerea în scenă a trei din piesele 
sale ce vor fi prezentate simultan la N[ew] York, Chicago şi 
Dumnezeu mai ştie unde. Cred că nu vor lipsi în total mai 
mult de 8-10 săptămîni. Dacă succesul său dramatic va con
tinua în acelaşi ritm, s-ar putea ca la anul să meargă în 
Australia pe cheltuiala unui impresar teatral. 

Prietenii noştri din Zirich nu s-au instalat încă, dar sînt 
pe cale s-o facă. Sînt uluitoare greutăţile, tergiversările, aş
teptările enervante, pe care le comportă sistemul londonez 
al proprietarilor monopolişti care impun locatarilor condiţiile 
lor, astfel încît atunci cînd vrei să subînchiriezi un local co
mercial de la unul dintre aceştia (ceea ce eşti obligat să faci), 
trebuie să aştepţi pînă cînd proprietarul casei binevoieşte 
să-ţi dea autorizaţia, pentru a face pregătirile necesare. In-

m) - In original greşit : august. - Nota red. 1!8) - Jean, Edgar, Marcel şi Jenny Longuet. - Nota red. 
m) Vezi volumul de faţă, p. 41 .  - Nota red. 
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gerinţa birocraţiei din Franţa. Prusia nu suferă comparaţie 
cu aceea de aici. Londonezii suportă de secole toate acestea 
şi chiar şi acum abia dacă au curajul să se revolte împotriva 
unor asemenea practici. 

Salutări amicale lui Paul 

Publicat pentru prima oară în : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Cor1espomdance", t. II, Paris, 1956 

36 

Cu toată afecţiunea, al  tău F. Engels 

Originalul în limba englezâ 
Tradus din limba englezâ 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

.ondra, 11 iulie '88 

Dragă Sorge, 
lţi dau în mare grabă o ştire, pe care însă trebuie s-o ţii 

absolut secretă. Să nu te miri dacă pe la mijlocul lui august 
sau cîteva zile mai tîrziu, mă vei vedea la tine. S-ar putea 
să fac o miă ecursie de plăcere peste ocean. Fii aşa de bun 
şi anunţă-mă neîntîrziat unde locuieşti, ca să pot veni la 
tine, iar în az că la data respectivă nu vei fi acasă, să ştiu 
nde te pot găsi. Comunică-mi, de asemenea, şi dacă soţii 
Wisch[newetky] vor fi la New York în preajma acelei date. 
Altminteri, o dată sosit, nu mă voi vedea cu nimeni, căci nu 
vreau să  cad în  mîinile domnilor socialişti germani - iată de 
ce lucrul trebuie ţinut secret. Dac� voi veni, nu voi f i  singur, 
ci împreună cu soţii Aveling, care au treburi acolo. 

mănunte, data viitoare. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în : Originalul în limba germană 
„Briefe und Auszlge aus Briefen Tradus din limba germană 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u.A. an 
F. A. Sorge \d Andere". Stuttgart, 1906 
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37  
Engels către Laura Lafargue 77 

la Le Perreux 

7 1 

Londra, 15 iulie 1888 

Draga mea Laura, 
lntrebi de ce nu poate veni şi Schorlemmer şit totodatăt 

iţi exprimi speranţa că o vei vedea pe Pumps la Le Perreux. 
Ei bine, mă tem că dorinţa îţi va fi întru totul satisfacutăt 
iar întrebării tale i se va da un răspuns depăşind toate aş
teptările. 

Fiul lui Pumps, restabilindu-se neaşteptat de repede, lu
nea trecută au fost luate hotărîri subite, iar miercuri, toţi 
rei, Jollymeier, Nim şi Pumps au plecat spre Germania ; 
Pumps la fami1ia Pauli, Nim la St. Wendel. Apoi, conform 
aranjamentului de aici, Pumps şi Sch[orlemmer] urmează s-o 
ia  pe Nim de la Sankt-Wendel, pentru ca toţi trei să plece 
spre Paris unde vor ajunge în jurul datei de 29 sau 30 iulie, 
dar ma� înainte îţi vor da de ştire. Nim şi Sch[orlemmer] 
trebuie să se-ntoarcă aici sîmbătă, 4 august ; Pumps se gîn
dea ca, de la Paris, să plece la Saint-Malo şi Jersey, unde 
Percy intenţionează să aducă copiii. 

Cum vei reuşi să găzduieşti atîta lume, nu pot să-mi 
dau seama. Nim însă crede că o să te descurci cu siguranţă. 
ln orice caz vei avea nevoie de ceva bani pentru această îm
prejurare şi n-am să uit să ţi-î trimit la timp. 

Aseară scrisoarea ta şi documentul lui Longuet au sosit 
o dată cu Edward, pe care activitatea sa dramatică l-a adus 
din nou la Londra. El va citi astăzi două piese eventualilor 
actori (din care una este Alma Murray) care ar fi dispuşi să 
&e lanseze în ceva original. Bineînţeles, Longuet vinde din 
nou blana ursului din pădure, de vreme ce Edward şi Tussy 
vor fi în America timp de cel puţin două luni, iar eu voi pleca 
in concediu de îndată ce se-ntoarce Nim. Dacă el vrea să-l 
lase pe Jean cu Nim la mine (acasă), e-n regulă ; Nim va i 
mulţumită cu o asemenea societate ; dar oare asta să fi in
tenţionat Longuet ? ln orice caz, Tussy îţi va trimite înapoi 
pledoaria şi-ţi va scrie, iar Nim şi cu tine veţi putea decide 
asupra celorlalte chestiuni. 

Frumoasă ispravă au mai făcut, nu de mult, Boulanger 
şi Floquet 78, n-am ce zice. Lovitura de teatru a lui Boulanger, 
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pregătită pma-n cele mai mici amănunte şi cu toate acestea 
ratată, pentru că el nu a ştiut să-şi joace rolul pînă la ca
păt - furia şi insultele lui Floquet, acolo unde nu era nevoie 
decît de o replică reţinută, invectivele, duelul şi le beau, le 
brave general 130> ,  pus la punct de un avocat. Hotărît lucru, 
daca cel de-al II-lea Imperiu a fost caricatura primului, a 
treia Republică devine o caricatură nu a primului, ci a celui 
de-al II-lea Imperiu. In orice caz, să sperăm că aceasta va 
însemna sfîrşitul lui Boulanger ; căci dacă acest dement s-ar 
mai fi bucurat de popularitate, asta l-ar fi aruncat pe ţar 131> 
în braţele lui Bismarck, or noi nu dorim aşa ceva, după cum 
nu dorim un război revanşard franco-rus. Dacă masele popu
lare din Franţa au absolută nevoie de un zeu personal, ar fac� 
.ai bine să-şi caute un altfel de om ; acesta le face de rîs. 
Pe de altă parte însă este clar că, dacă există într-adevăr în 
mase, această dorinţă de a găsi un sauveur de la societe 132> 
nu este decît o altă formă de bonapartism şi de aceea, oricît 
m-aş strădui, tot nu pot crede că este o credinţă atît de pro
fund înrădăcinată şi atît de vraiment populaire 133> pe cît sus
ţin unii. Că prietenii noştri îi combat pe radicali - e foarte 
bine şi-i priveşte direct, dar să-i combată sub propriul lor 
steag. Şi, cum atîta vreme cît poporul nu este înarmat, o 
journee 134) nu ste posibilă decît cu ajutorul .radicalilor 79 (ca 
în cazul alegerii lui Carnot) 11, prietenii noştri nu pot conta 
în momentul de faţă decît pe buletinul lor de vot, iar eu nu 
văd nici un avantaj în a lăsa ca acest boulangism plebisci
tar so să provoace confuzie în mintea alegătorilor. Sarcina 
noastră constă nu în a complica, ci în a simplifica şi a lămuri 
problemele litigioase dintre radicali şi noi. Puţinul bine pe 
care Boulanger putea să-l facă, l-a şi făcut, iar lucrul cel mai 
important a fost aducerea la putere a radicalilor. O dizol
vare a parlamentului ar fi un lucru bun, atîta vreme cît 
există un guvern radical asupra căruia putem exercita o pre
siune ; dar mie Boulanger îmi pare personajul cel mai puţin 
potrivit pentru a provoca această dizolvare. 

Aici, după două zile frumoase, de azi dimineaţă plouă 
din nou cu găleata. Iată într-adevăr o soluţie : vara se dizolvă 
în apă de ploaie, care te dizolvă şi pe tine şi te-ndeanmă să 

130> - frumosul, bravul general. - Nota trad. 131) - Alexandru al I II-lea. - Nota red. mJ - salvator al societăţii. - Nota trad. 133> - cu adevărat populară. - Nota trad. 1HJ - bătălie decisivă. - Nota ttd. 



Scrisori din 1838 73 

bei ; drept care voi deschide o sticlă de bere Pilsen, pe care 
am s-o beau în sănătatea ta. 

Sur ce, je vous embrasse 135> 

Bien a vous 136> 
F. E. 

Publicat pentru prima oară Originalul în limba engleză 
in î:ltregime în l imba originaluiui în : Tradus din limba engleză 
F. Engels, P. et L. Lafargue . 
,Correspondane", t. II ,  Paris, 1956 

38  
Engels către Laura Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 23 iulie 1888 
Draga mea Laura, 
Tussy mi-a restituit scrisoarea lui Longuet, în loc să ţi-o 

trimită ţie, direct ; aşa încît acum ţi-o trimit eu alăturat. 
Spunea că�i va scrie. După cum m-a anunţat Edward săptă
mîna trecută, urmau să se înapoieze aici încă de ieri ; el are 
însă talentul deosebit de a nu ţine seama de lucruri atunci 
cînd nu sînt în concordanţă cu dorinţele lui, însuşire care 
s-ar potrivi mai bine unei vîrste mai fragede. Prin urmare, 
nu vor fi aici înainte de sfîrşitul săptămînii. 

Bineînţeles că Pumps şi Nim ar putea dormi în camera 
ta, iar dacă tu vei găsi undeva, la Le Perreux, un pat pentru 
Schorlemmer, el va fi foarte mulţumit. Anexez un cec de 
15 : pentru a te linişti în privinţa cheltuielilor. 

Prietenii noştri din Zilrich sînt 137), în sfîrşit, pe cale să 
se instaleze. Le-au sosit nevestele, au găsit un local pe care 
să-l deschidă - de fapt au obţinut n contract pentru o casă 
goală, încă neterminată. Au găsit şi o locuinţă pentru ei, aşa 
că într-o săptămînă sau zece zile vor fi cu toţii unter Dach 
und Fach 138> .  Reprezentantele feminine de la Sozialdemokrat 

135> - Cu aceasta te îmbrăţişez. - Nota trad. 13&) - Al ău. - Nota trad. 137) - Bernstein, Motteler, Tauscher, Schlier. - Nota red. 1ae) - sub un acoeriş - Nota trad, 
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nu sint deosebit de atrăgătoare. Nevasta lui Ed. Bernstein 
pare a fi cea mai simpatică dintre ele, o evreică micuţă şi 
vioaie, dar îngrozitor de saşie ; cea a lui Schliter este o per
soană din Dresda extrem de amabilă şi rezervată, dar teribil 
de limitată ; cît despre mătuşă, id est doamna Motteler, pu
ne-o pe Nim să ţi-o descrie pe această demnă tîi{ără de 
50 de ani (aşa se spune}, în realitate o provincială suabă cu 
aere de lame du monde 139> ; de fapt mi s-a sps că este o 
temeie onorabilă, dar eu nu cred că se simte prea bine în 
compania noastră prea puţin demnă şi prevăd de pe acu. 
c1teva agreabile „încrucişări de săbii" verbale, cînd se va în
tîlni cu Tussy. Dar Nim şi Pumps ţi-o vor descrie mai mult 
decît amănunţit. Aseară le-am avut pe toate le cină, noua 
noastră menajeră (cred că ţi-am spus că am concediat-o pe 
Annie) se descurcă destul de bine cu gătitul şi este chiar mî.
dră să pregătească o masă pentru musafiri : d-na [Mottelerl 
n-a scăpat ocazia să-mi spună că budinca era arsă (după cum 
i-a spus lui Pumps : Sie sind aber mal fett ! 140> - îţi închipui 
oroarea lui Pumps !}.  Cînd vor i cu toţii instalaţi (în zona 
străzilor Junction şi Boston), sper că distanţa va da o anumită 
savoare perspectivei.„ unui număr de  vizite considerabil e
dus. Nu intenţionez cîtuşi de  puţin să las ca elementul german 
să potopească totul la nr. 122 141>. 

M-am fotografiat înainte de  a încărunţi complet şi îţ! 
trimit această fotografie - „cea mai bună", după spusele 
celorlalţi 88. 

Este ora de ridicare a corespondenţei şi ora cinei, aşa c. 
mă opresc aici. 

Afectuoase salutări de la bătrînul tău 

F. Engels 

Publicat pentru prima oară în limba originalului in : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. „Correspondance", 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba engleza 

t 1 1 ,  Paris, 1956 

139) - doamnă din lumea bună. - Nota trad. uoi - Dar ce grasă sinteţi I - Nota trad. 141> - Locuinţa lui Engels din Regent'& Prk Road. - Nota re. 
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39 
Engels către Hermann Schliter 

la Londra 

Dragă Schliter, 

(Londra] sîmbătă [2 1 sau 
28 iulie 1888] 

Grover a fost la mine în legătură cu casa din Kentish
Town ; i-am explicat cum stau lucrurile şi, dacă nu-şi schimbă 
din nou păerea, casa e a voastră. 

Al tău F. E. 

i grijă ca între timp să nu meargă nimeni din nou la 
Salte Rex et Co. (dacă nu v-o cere chiar Grover sau S. R(ex] 
et Co., căci n-am cum să ştiu dacă Gr[over] închiriază direct 
sau prin respectivii). 

40 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Lon dra. 30 iulie 88 
Draga mea Laura, 
Sper că la vremea asta călătorii 12) au �i ajuns la tine. Azi dimineaţă am primit o scrisoare de la Sch[orlemmer]. 

Cînd a ajuns la Bonn, prietenii l-au sfătuit să-şi îngrijească 
acolo rana 143>, aşa că s-a dus la Clinica universitară pe care 
a părăsit-o vindecat, sîmbătă ; mai suferă însă şi acum de 

H!) Helene Demuth şi Mary Ellen Rosher. - Nota red. 13) Vezi volumul de faţă, p. 79. - Nota red. 



76 F. Engels 

un Magenkatarrh 144> sau, după cum spune mai exact fratele 
lui 145> - care stă cu el si-i serveste de secretar - de un 
Magenkater ; în consecinţă

' 
i s-a rec�mandat ă se odihnească 

un timp, el se teme chiar că planuile pe care Ie făcusem în 
vederea unei croaziere cu o durată oarecare ar putea fi com
promise în ceea e-l priveşte. Dar, vom vedea cu timpul. în 
orice caz, ieri intenţiona să plece la Darmstadt, de unde îmi 
va mai scrie. 

Acum cîteva informaţii pentru Nim ; iei am avut Ia 
masă friptură de vacă cu mazăre, foarte bine gătită ; au fost 
doar Edward şi Tussy, pentru că Percy şi copiii au luat masa 
la Sandhurst Lodge fiind ziua de naştere a mamei lui. După 
masă au venit aici (şi Charley 146>, a cărui soţie cinase la noi 
duminica trecută şi am regretat că iei n-a putut să vină), 
iar mai tîrziu au sosit cei patru din Zuich 147> cu d-na Ben
stein şi d-na Schllter - Tante 14B) , din fericire, nu se simţea 
bine - şi ne-am distrat grozav. Mă înţeleg destul de bine cu 
noua menajeră, numai că dulciurile pe care Ie face nu s înt 
chiar aşa cum ar trebui să fie ; pregăteşte un aluat teribil, 
ca o piele şi caută să compenseze defectele cremei adăugind 
în părţi egale zahăr şi esenţă de migdale amae - dar am 
oprit-o să continue. Fata se prezintă mulţumitor, mai e nevoie 
doar ca Nim s-o mai formeze puţin ; nici nu-i cazul să i se 
încredinţeze conducerea mai mult sau mai puţin indepen
dentă a gospodăriei pe o durată mai mare de trei săpămîni, 
căci ar introduce o serie de idei rafinate, provenind de la 
pensiunea din East End 141> unde servea nişte „doamne no
bile". Dar cum toate aceste idei se limitează la domeniul bu
cătăriei, Nim o va dezobişnui repede de ele ; în ansamblu, 
n-am însă motive să mă plîng, ba chiar uneori mă face s. 
rid. 

1441 b manuscris în limba germană (Joc de cuvinte intre „:Ma
genkatarrh" - „gastrită" şi „Magenkater" - „mahmureală după chef�. 
- Nota trad, HJ) Ludwig Schorlemmer, - Nota red. 1411 probabil, Charles Roesgen. - Nota red, m) - duard Bernstein, Julius Motteler, Leonhard Tauscher şi 
Hermann Schliter, - Nota red. 1481 - In original în limba germană : Tante (Emilie Motteler). 
Nota red. 

mi - Partea de est, sărăcăcioasă a Londrei. - Nota trad. 
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Sper ă voi aveţi o vreme mai bună. Am fost în ora1 pe 
la ora 2 şi puţin înainte de 3 a început să plouă şi mai plouă 
şi acum. 

Salutări afectuoase tuturor, 

Publicat pentru pria oară in l imba originalului în : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. „Correspondance", t. II, Paris, 1956 

4 1  

Al tău 
F. E 

Originalul tn limba engleză 
Tradus din limba englezd 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 4 aug. 88 
Dragă Sorge, 
!ţi mulţumesc pentru cele două scrisori primite, ca şi 

pentru amicala ospitalitate pe care mi-o oferi. Dacă voi pu
tea beneficia de ea, este, după cum reiese din cele ce ur
mează, foarte îndoielnic. 

Anume, dacă totul merge bine, va veni şi Schorlemmer 
- acum el se află în Germania, nu tocmai sănătos, dar luni 
îmi va telegrafia în legătură cu sosirea lui. Cum noi trebuie 
să rămînem împreună, - cel puţin Sch[orlemmer] şi cu 
mine - Aveling a reţinut dinainte camere la acelaşi hotel 
pentru noi toţi, aşa încît, pentru început, va trebui în orice 
caz să merg acolo. Ce va fi apoi, vom mai vedea. !n orice 
caz, Sch[ or lemmer] şi cu mine nu vom rămîne în oraş decît 
cîteva zile şi, de îndată ce va fi posibil, vom porni să vizităm 
ţara, căci la începutul lui octombrie el trebuie să-şi reia 
prelegerile şi am vrea ca în acest interval să vedem cît mai 
mult posibil. 

Nu m-aş mira deloc ca micul Cuno să mă pîndească la 
sosire ; cred totuşi că am o formulă magică cu care îi vin 
de hac. Cînd voi reveni acolo, puţin înainte de plecare, va 
trebui totuşi să văd pe unul şi pe altul de la „V[olks]z[eitung]'', 
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asta n-am cum să evit şi, de altfel, mc1 n-are ce strica ; 
vreau însă ca cel puţin la început să am linişte. 

Vom sosi la 8 august cu „Stadt Berlin". Aveling s-a lan
sat cu succes în domeniul dramaturgiei şi va monta la voi 
în 4 oraşe 4 piese (dintre care 31;2 ale lui). 

Intrucît luni este Bank holiday s1, cînd nu se poate cum
păra nimic, toate prăvăliile fiind închise, iar marţi 150> noi 
plecăm de aici, au mai rămas o serie întreagă de lucruri de 
rezolvat - în plus, la ora 5,40, trebuie să fiu la Charling 
Cross pentru a întîmpina pe Lenchen şi Pumps (aceasta din 
urmă este măritată de 7 ani şi are doi copii) care se întorc 
din Germania, via Paris ; de aceea trebuie să închei. Mă 
bucur şi eu nespus că ne vom revedea. Celelalte le vom dis
cuta prin viu grai. 

Pubhcat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată :în : 
„Briefe und Auszlge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich E.,gels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere". 
5tuttgart, 1906 şi în întregime fa : 
K. Marx şi F. Engeis, Opere, 
voi. XXVITT, ed. rusă, 1940 

42 

l tăv 

F. E 
Originalul în limba germană 

Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londrd, 6 aug. s8 
Draga mea Laura, 
Cînd vei primi această scrisoare, subsemnatul, împreună 

cu Tussy, Edward şi Schorlemmer vom pluti pe vasul „City 
of Berlin" către coastele Lumii Noi. Călătoria era de mult 
proiectată, dar au intervenit mereu noi piedici, dintre care 
ultima, şi nu cea mai neînsemnată, a fost păţania lui Schor
lemmer - astă seară va fi însă aici (dacă nu mai survine 

io) - 7 august. - Nota red. 



Scrisori din 1888 7' 

ce\·a) şi mîine sperăm să plecăm, iar miercuri 151) la ora 5 p.m. 
să părăsim cheiul Liverpoolului. Secretul croazierii trebuia 
păstrat în primul rînd din cauza seriei de obstacole care ame
ninţau s-o compromită ; în al doilea rînd, pentru a mă salva 
p: cît posibil de reporterii de la „N[ew] Y[orker] Volkszei
tung" şi de alţi ziarişti (printre care, după cum îmi scrie 
Sorge, micul Cuno este acum unul dintre cei mai redutabili), 
precum şi de atenţia delicată a Executivei Socialiste din 
Germania etc. de la N[ew] Y[ork] 2 cînd voi sosi acolo ; toate 
acestea ar fi putut anula însăşi plăcerea voiajului, zădărni
cindu-i scopul. Vreau să văd şi  nu să ţin predici şi  mai ales 
doresc o schimbare de aer etc. să scap odată de această slă
biciune a ochilor, precum şi de conjunctivita cronică da
torată, după părerea dr. Reeves, amicul lui Edward, unei 
slabe tonicităţi şi care va ceda foarte probabil după o lungă 
călătorie pe mare etc. Cînd i-am propus treaba asta lm 
Sch[orlemmer], a fost imediat de acord, dar el trebuie să fie 
înapoi la începutul lui octombrie, aşa că accidentul lui din 
Vlissingen s-a produs într-un moment foarte nepotrivit. Dar 
acum totul pare să fie n regulă şi-l aşteptăm astă seară. 

Cum ne dăm noi seama, Edward şi Tussy nu se vor în
toarce împreună cu noi, pentru că vor fi cu siguranţă reţinuţi 
acolo cel puţin încă două săptămîni .  

Călătorii noştri s-au întors cu bine sîmbătă, deşi cu o întîr
ziere de o jumătate de oră, cum cred că ai aflat din cartea 
noastră poştală. Coacăzele trimise de tine - cele crude, ca şi 
sucul pregătit din ele de Helen (vreau să spun de Nim) au în
trunit aprecieri totale şi unanime ; entuziasmul stîrnit de gră
dina voastră se manifestă frenetic şi cred că atît Pumps cît şi  
Nim o visează mereu. Cu toate că traversarea n-a fost uşoară, 
nici uneia nu i-a fost rău ; au avut prudenţa să se întindă ime
diat. 

Anexez un cec de 25 de lire - de cheltuială pentru pe
rioada cît voi lipsi. De îndată ce vom ajunge la destinaţie, îţi 
voi da de ştire şi-ţi voi povesti aventurile noastre, întîlnirea cu 
monştri marini, cu gheţari şi alte minuni marine, afară doar de 
cazul că vom fi capturaţi de flota irlandeză, care sîmbătă seară 
a izbutit să rupă blocada engleză, i ar acum este pe cale de a 
distruge comerţul britanic, de a cuceri oraşele de pe coasta 
Scoţiei etc. - un indice fantastic al adevăratei victorii politice 

1•11 - 8 august. - Nota rro. 
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pe care irlandezii o vor repurta cu siguranţă asupra filistinilor 
britanici în viitoarele alegeri generale. 

Şi acum te las cu bine. Am fost încîntat aflînd de la Nim 
că arăţi foarte bine şi păreai mai tînără ca oricînd. Sper să te 
menţii astfel pînă la plăcuta noastră revedere următoare. 

Cu aceeaşi afecţiune pentru tine şi cu salutări prieteneşti lui Paul, 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului in : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. „Correspondance", 
t 11 ,  Paris, 1956 

43 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză. 

Engels către Eduard Benstein 

la Londra 

Dragă Ede, 
Berlinul nu mi s-a părut niciodată atît de frumos ca pe 

acest vas „City of Berlin". Dacă ofiţerii din gardă 152) ar şti cît 
de bine şi cît de mult se mănîncă aici, ar schimba imediat Ber
linul care se află pe uscat (sau pe nisip) cu acesta aflat pe apă. ln 21;2 ore sîntem la Queenstown şi de acolo ieşim în largul 
Oceanului. Calde salutări soţiei tale şi famil1ilor Schliter, Mot
teler şi Tauscher. 

I ,,City of Berlin"] 9./8.1 88. 

Publicat pentru prima oară în : K. \Iarx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII ,  ed. rusă, 1940 

Bătrînul tău 
Generai 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

m) In original în dialectul berlinez : „Jardeleutnants". Aluzie la 
W1:helm l II-lea. - Nota ed. 
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44 

Engels către Hermann Engels 
la Engelskirchen 

Dragă Hermann, 

SS. „City of Berlin", intre Liverpool 
şi Queenstown, 9 august 188& 

De ieri sîntem într-o mică excursie spre America şi voiam 
să-ţi comunic şi ţie vestea, înainte de a părăsi ultimul port 
european. Sîntem o societate veselă de 4 persoane - eu, prof. 
Schorlemmer din Manchester, Dr. Aveling din Londra şi soţia 
sa, fiica cea mai mică a lui Marx. Schorlemmer şi cu mine ne 
întoarcem la sfîrşitul lui septembrie şi credem că pe la 2/3 oc
tombrie vom fi din nou în Anglia. S-a nimerit foarte bine c: 
mi-am putut realiza acest vechi plan chiar în vara aceasta, de 
altfel şi doctorii îmi recomandaseră insistent să fac cele două 
călătorii de durată mai lungă pe mare, precum şi să schimb 
aerul. 

Vaporul nosto este cu mult mai frumos decît Berlinul de 
pe uscat ; are aproape 6000 de tone. Soţii A veling s-au întors 
acum ll/2 an de la New York cu acelaşi vas şi-l cunosc pe că
pitan, precum şi personalul şi echipajul, ceea ce este foarte 
plăcut. Avem cabine drăguţe, mîncarea este excelentă, se ser
veşte bere americană tare care nu e rea deloc, puntea e lungă, 
aşa încît te poţi plimba în voie, nu sînt prea mulţi pasageri -
afară de cazul că se vor mai urca la Queenstown - pe scurt„ 
totul se prezintă excepţional. Sînt foarte curios cum arată lu
mea de peste Ocean ; vom rămîne acolo 3-4 săptămîni, su
ficient, cred, pentru a o cunoaşte. 

Ne apropiem de Queenstown şi cred că e mai bine să în
chei. Vă urez la toţi sănătate, iar cînd voi ajunge pe celălalt 
ţărm, vă voi da din nou un semn de viaţă. Salutări soţiei tale, 
copiilor şi tuturor celorlalte rude. 

Publicat pentru prima oară 
în : �Deutsche Revue", Jg. 46, 
Bd. III ,  1921 

Al tău sincer, bătrîn Friedric: 
Originalul în limba german. 

Tradus din limba german. 
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45 
Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

[Ştampila poştei ; Boston, 28 augmt 1888 I 

Bătrîne prieten, 
Ieri dimineaţă am ajuns aici şi azi dimineaţă am primit 

scrisorile tale către S[chorlemmer] şi către mine - multe mul
ţumiri. Tusea am lăsat-o la Hoboken, iar S[chorlemmer] a scă
pat şi el de necazurile lui. Chiar acum am fost la d-na Harney ; 
ne-a spus că Harney va fi la Londra în octombrie, unde voi 
putea deci să-l văd pe nepotul meu 153) . N-am putut să-l gă
sesc ; sper să-l întîlnesc mîine, aici la hotel sau la Roxbury. 
Orăşelul Boston este foarte întins, dar mai prietenos decît New 
Yorkul. Cambridge este chiar foarte frumos, cu un aspect ab
solut european - continental. Salutări cordiale ţie şi soţiei 
tale. Fără voi nu ne-am fi putut însănătoşi ! Rămînem aici pînă 
sîmbătă 14) . Scrisorile ne vor găsi în mod sigur pînă vineri 
seara. 

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

1;3) - Willie Burns. - Nota red. 

m) - 1 septembrie. - Nta red. 

Al tău F. E 

Originalul în limba germa1ă 
Tradus din limba germa:lă 
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4 6  
Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 
Boston, 31 aug. 1a8S 

Dragă Sorge, 
Am primit alaltăieri ziarul l55) şi astăzi scrisoarea ta. Iţi 

mulţumesc ! Dar îmi pare rău că încă te mai supără gîtul şi că, 
după cum se pare, tusea mea a fost molipsitoare. Dacă vizitele 
pe care ţi le-am făcut nouă ne-au redat sănătatea, iar pe tine 
te-au îmbolnăvit, este foarte prost. 

Ieri am fost la Concord, la Reformatory 156) şi în oraş. Am
bele ne-au plăcut foarte mult. O închisoare în care deţinuţii 
citesc romane şi cărţi ştiinţifice, înfiinţează cluburi, se întru
nesc şi se consultă fără a fi supravegheaţi de paznici ; de două 
ori pe zi li se dă carne şi peşte plus pîine ad libitum, apă de 
la gheaţă în fiecare atelier, apă curgătoare proaspătă în fiecare 
celulă, celule decorate cu tablouri etc., unde respectivii sînt 
îmbrăcaţi ca muncitori obişnuiţi, te privesc cu aerul cel mai 
degajat, fără acel hang-dog-look 157) al obişnuiţilor deţinuţi de 
drept comun, aşa ceva nu se poate vedea nicăieri în Europa ; 
pentru asta, europenii n-au destul curaj, aşa cum i-am spus-o 
directorului închisorii. Acesta mi-a dat un răspuns pur ameri
can : Well, we try to make it pay, and it does pay 158). Vizita 
asta mi-a inspirat un mare respect pentru americani. 

Concord este splendid. Cu mult gust, absolut neaşteptat 
după ce ai văzut New Yorkul şi chiar Bostonul ; dar este un 
loc magnific în care să fii îngropat, nu să trăieşti ! Pe mine 
m-ar da gata în patru săptămîni sau aş înnebuni. 

Nepotul meu Willie Burns este n băiat admirabil, inteli
gent, energic, devotat mişcării cu trup şi suflet. li merge bine, 

m) „New Yorker Volkszeitung" din 28 august 1888. - Nota red. m) - casă de corecţie (pentru minori). - Nota red. 
157) - privire de cline bătut. - Nota trad. 
1ll) - Noi încercăm să facem o treabă rentabilă şi pină la urmă 

este rentabilă. - Nota trad. 
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lucrează la Boston and Providence R. R. 159) (acum Old Co
lony 160) , are 12  dolari pe săptămînă, o nevastă drăguţă (adusă 
din Manchester) şi trei copii. In ruptul capului nu s-ar întoarce 
în Anglia ; este tipul tînărului parcă făcut pentru o ţară ca 
America. 

Ieşirea lui Rosenberg din partid şi ciudata dezbatere despre 
�,Sozialist" în „V[o.lks] z[eitung]" par simptomele unei pră
buşiri 83• 

Din Europa sosesc aici doar puţine ştiri şi rar, mai ale3 
prin intermediul ziarelor „N[ew] Y[ork] World" şi „Herald" 161) 

Astăzi Aveling îşi termină treburile în America. Restul 
timpului va fi liber. Dacă vom merge la Chicago, încă nu e 
sigur ; pentru ultima parte a programului avem suficient timp. 

Salutări cordiale soţiei tale şi ţie din partea tuturor şi în 
mod special din parte-mi, 

.Publicat pentru prima oară 
lntr-o forma prescurtată în : 
„Briefe und Auszige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u. A. an F. A. Sorge und Andere", 
Stuttgart, 1906 şi în întregime 
i n : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusa, 1940. 

l tău F. Engels 
Originalul în limba germană 

Tradus din limba germini 

150) - Societate de căi ferate. - Nota red. 1&0) - partea de sud a statului Massachussetts. - Nota red. 101) - Boton Herald. - Nota red. 
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Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf, lîngă Leipzig 

Boston, 31 aug. 1888 
Dragă Liebknecht, 
Chiar acum - e ora 9,30 dimineaţa - am citit în „Boston 

Herald" că ai fost ales la Berlin cu o majoritate absolută de 
peste 10 OOO de voturi 36. Te felicităm din toată inima, eu„. 
Schorlemmer şi soţii Aveling. 

Am fost 7 z ile la New York, respectiv la Hoboken (la Sor
ge), de  luni 162> sîntem aici, mîine plecăm spre Niagara, poate
chiar la Chicago, apoi în regiunile petrolifere şi ne întoarcem 
prin Toronto, Montreal, Lake Champlain, Adirondaks, Albany, 
down Hudson 163) , la New York, de unde la 18/19 sept. ne vom 
îmbarca pe „City of New York" şi vom porni. pe drumul d e  
întoarcere spre Liverpool. A fost o călătorie foarte frumoasă,. 
am învăţat mu.te şi am asudat din plin, cea ce nu ni s-a prea 
întîmplat în vara aceasta de partea cealaltă a oeeanului. Sa-· 
lutări soţiei tale, lui Bebe! şi lui Singer. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVI I I ,  ed. rusă, 1940 

1e2) - 27 august. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 

Originalul în limba german< 
Tradus din limba german.. 

m) - pe Hudson in jos. - Nota ret. 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

[Niagara Falls, N. Y.] 4 sept. 88 
Dragă Sorge, 

Ne aflăm aici de duminică 164) dimineaţa şi ne distrăm gro� 
zav. Natura este deosebit de frumoasă, aerul excelent, mîncarea 
excepţională, nigger waiters 165) amuzanti, vremea e bună, ce 
ne putem dori mai mult ? Ţînţarii n-au apărut deocamdată, cu 
tot excesul de  umiditate. La excursia la Oil Regions 166) s-a re
nunţat - astăzi se va dcide dacă mergem la Chicago - cred 
că nu. Dacă nu vom merge, programul tău de voiaj va fi urmat 
întocmai. 

Faptul că Jonas mi-a descoperit stratagema constituie un 
motiv în plus să amin pe cît posibil întoarcerea la New York. 
Totuşi, dacă mi l-ar trimite acum pe Cuno al lui, nu m-ar de
ranja prea tare ; voiajul este acum în mare parte încheiat şi nu 
mă va mai putea face să pierd dcît cel mult o jumătate de oră. 

Salutări cordiale ţie şi soţiei tale de la noi toţi. 

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

m) - 2 septembrie. - Nota red. 115) - chelnerii negri. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 

Originalul in limba germaiă 
Tradus din limba germană ' 

111) - regiunile petrolifere. - Nota trad. 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

89 

Montreal , 10 sept. 1888 
Dragă Sorge, 
Ieri am ajuns aici, după ce între Toronto şi Kingston a 

trebuit să facem cale întoarsă din cauza unei furtuni (bătea o 
afurisită de briză) şi ă înnoptăm la Port Hope. In felul acesta 
cele două zile plănuie pentru călătoria de la Toronto pînă aici 
au devenit trei. Fluviul Sf. Laurenţiu şi cataractele lui sînt în
cîntătoare. In Canada, casele în ruină sînt mai numeroase decît 
în oricare altă ţară în afară de Irlanda. Aici ne străduim să 
înţelegem franceza canadiană, that language beats Yankee En
glish hollew 167). Diseară plecăm la Plattsburg, apoi spre Adi
rondacks şi, dacă va fi posibil, şi la Catskills, aşa încît cu greu 
vom putea fi înapoi la New York înainte de duminică 168) .  De
oarece marţi 169) seara trebuie să fim pe vapor şi mai avem încă 
multe de văzut la New York, cum, pe de altă parte, în aceste 
ultime zile trebuie să fim mai mult împreună decît pînă acum, 
Sch[orlemmer] şi cu mine nu ne vom putea retrage de astă dată 
la Hoboken, la tine, oricît de rău ne-ar părea ; trebuie neapărat 
să mergem cu soiii Avcling la St. Nicholas. In >rice caz, vom 
trece să te vedem de îndată ce vom ajunge pe meleagurile 
voastre. 

Trecerea din Statele Unite în Canada îţi dă un sentiment 
ciudat. Mai întîi ai impresia că ai revenit în Europa, apoi că te 
afli într-o ţară foarte înapoiată, în plină decădere. Aici îţi dai 
seama cît de ncesar este pentru dezvoltarea rapidă a unei ţări 
noi febrilul spirit speculativ al americanilor (bazat, fireşte, pe 
modul de producţie capitalist) ; în zece ani această Canadă 
adormită ar fi tocmai bună pentru anexare - fermierii din 
\Ianitoba ec. ar cere-o atunci i înşişi. De alfel, din punct 
de vedere social, ţara este pe jumătate anexată - hoteluri, pu
blicaţii, reclame ec., toate după modelul americanilor. Şi oricît s-ar împotrivi ei, necesitatea economică a unei infuzii de sînge 

m) - acest dialect pune în umbră engleza americană. - Nota trad. 1esi - 16 septembrie. - Nota red. m) - Ul sepembrie. - Nota red. 
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iankeu se va impune şi va lichida această frontieră ridicolă -
şi cînd va suna ceasul, John Bull va spune Da şi Amin. 

Al tău 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în : 
„Briefe und Auszuge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

u A. an F. A. Sorge und Andere". 
btuttgart, 1906 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

[Plattsburg, N. Y.] marţi, 11 sept. 1888 
Dragă Sorge, 
Am ajuns aici cu bine. în curînd, la 1 p.m., plecăm spre 

Adirondacks, mîine seară vom fi înapoi, şi apoi pe lacuri spre 
Hudson. Sperăm să ajungem sîmbătă 170) seară la New York. 

Dacă primeşti scrisori pe numele meu, te rog să mi le tri
miţi la Albany, Narragansatt Hotel, dar să nu ajungă acolo mai 
tîrziu de vineri seară. 

Sper că ai primit scrisoarea mea din Montreal 171) . Ţi-a tre
cut durerea de gît ? 

n vom vedea pe fiul tău 172) înainte de plecarea noastră din 
New York ? 

Sîntem cu toţii sănătoşi şi voioşi. 
Salutări cordiale din partea tuturor, ţie şi soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. „Letters to 
A mericans. 1 848-1895". 
New York, 1953 

170) - 15 septembrie. - Nota red. 

Al tău, F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

171)  - Vezi scrisoarea pre'edentă. - Nota red. 
11!) - Adolph Sorge. - Nota red. 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

9 1  

Plattsburg N, Y . ,  12  sept. 1088 \Iiercuri 
Dragă Sorge, 
Astă seară ne-am întors de la Lake Placid. Mîine coborîm 

pe Lake Champlain. 
Cred că am uitat să te rog în ultima scrisoare să ne faci 

rost de încă 150 buc. din ţigările ştiute. Nu mai avem deloc. 
Salutări cordiale, 

Al tău 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară în : Originalul în limba germană 
K. Marx şi F. Engels. „Letters to Tradus din limba germană 
Americans. 1848-1895". New York, 1953 
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Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 
la New York 

New York, 18 sept. 1688 
Stimată doamnă Wischnewetzky, 
Ne-am întors sîmbătă 173) seara din mica noastră excursie 

la Boston, Niagara, Sf. Laurenţiu, Adirondacks, Lake Cham
plain şi Lake George şi în cele din urmă pe Hudson în jos pînă 
la New York City. Ne-am simţit tot timpul foarte bine şi fiecare 
din noi s-a întors acasă cu o rezervă de forţe noi, care sper să 
ne ajute să trecem iarna cu bine. Mîine după-amiază plecăm cu 
„City of New York" şi ne aşteptăm la tot soiul de neplăceri, 
cum ar fi proasta funcţionare a maşinilor şi altele de acest fel, 
sperăm totuşi ca în 8-10 zile să ajungem la Londra. Nu pot 

173) - 15 septembrie. - Nota red. 
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părăsi America fără a-mi exprima încă o dată regetul că, din 
cauza unor împrejurări defavorabile, nu v-am putut întîlni 
decît o singură dată şi atunci numai pentru cîteva clipe. Erau atîtea lucruri despre care am fi avut de vorbit ! Dar nu-i nimic 
de făcut şi va trebui să mă îmbarc fără să-mi pot lua personal 
rămas bun de la dv. Sper însă că supărările prin care aţi trecut 
în ultima vreme vor fi ultimele şi că sănătatea dv., a dr. Wisch
newetzky şi a copiilor va fi aşa cum o doriţi. M-aş bucura să 
am curînd din nou veşti de la dv. , şi voi face tot posibilul să vă 
împlinesc toate dorinţele. 

Am primit din partea d-nei Sorge cîteva exemplare din 
broşură 174) ; se prezintă foarte bine şi pînă acum n-am desco
perit decît două greşeli de tipar. Vă rog să-mi comunicaţi cite 
exemplare îmi veţi trimite în Anglia şi cîte pot ceda presei ; 
cred că ar trebui trimise tuturor ziarelor cotidiene şi săptămî
nale mai de seamă din Londra, precum şi cîtorva din provincie. 
De asemenea publicaţiilor lunare. Bineînţeles, vînzarea i-o voi 
încredinţa lui Reeves, afară doar de cazul că aş primi alte in
dicaţii. lntrucît el a acceptat, în general, să preia în comision 
ediţia dv. americană, numele său ar putea figura pe copertă ; 
va trebui să tipărească o nouă copertă şi să remită nota de 
plată .  

ln speranţa că î l  voi vedea la Londra pe Dr. Wischne
' etzky înainte de întoarcerea sa în America, rămîn, dragă 
doamnă Wischnewetzky, 

Publicat pentru prima oară 
in : K . \larx şi F. Engels. Opere, voi.  XXVIII, ed. rusă, 1940 

5·3 

Al dv. devotat F. Engels 
Origina.ul în limba eigleză 
Tradus d i n  limba germană 

Engels către redacţia ziarului 
„New Yorker Volkszeitung" 84 

(Ciornă) 

Comunicare particulară 

336, Washington Street 
Hoboken, �8.9.)3 

Către red. ziarului „N[ew] Y[orker] V[olks] z[eitung]" 
(„Der Sozialist") 

174) - Karl \larx. "Discurs asupra liberului schimb". - Nota eă. 



Scrisori din 1888 9 J  

Intenţionam ca l a  sfîr�itul acestei scurte călătorii prin 
America să trec personal pe la biroul dumneavoastră. Timpul 
Şederii mele la New York pînă la îmbarcarea pe „City of Kew 
York" a fost însă atît de drămuit, încît, cu mare părere de rau, 
nu mi-am putut realiza această intenţie. 

Vă rog deci să aveţi bunăvoinţa de a mă scuza. 

54 

Sincere salutări, al dv. 
'. E 

Originalul în limba germana 
Tradus din limba gcrmdni 

Engels către redacţia ziarului 
„Chicagoer Arbeiter-Zeitung" 

(Ciornă) 
(Hoboken, 18 septembrie 1 838) 

Comunicare particulară 
„Chic[ agoer ]Arb[ eiter ]-Z[ ei]t[un ]g" 
Pe parcursul \CUrtei mele călătorii în America n-am avut 

din păcate posibilitatea de a veni la Chicago pentru a vă face 
o vizită personala la birou. Permiteţi-mi să-mi exprim regretul 

Rămîn al dumneavoastră sincer 

55 

F. E 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana 

Engels către Hermann Engels 
la Engelskirchen 

Dragă Hermann, 

S. S. „City of New York" 

Joi, 27 sept. 1888 

Îţi scriu în condiţii destul de dificile, căci tangajul vasului 
este îngrozitor şi jumătate din oameni au rău de mare. Călă-
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toria noastra a fost extrem de plăcută, interesantă şi instruc
tivă. După o traversare care a decurs în bune condiţii - afară 
de o furtună serioasă -, am ajuns la 17 aug. la New York. m 
rămas acolo vreo 8 zile, apoi 7 zile la Boston, 5 zile n preajma 
cascadei Niagara, am traversat lacul Ontario pînă la fluviul 
Sfîntul Laurenţiu, apoi am coborît cu vaporul pînă la Montreal, 
de acolo înapoi în Statele Unite, la Plattsburg, o mică excursie 
in munţii Adirondacks, care sînt foarte frumoşi, mai departe 
cu vaporul pe Lake Champlain şi Lake George (seamănă cu la
cul Como, dar e mai mic şi mai sălbatec) spre Albany şi, în 
sfîrşit, pe Hudson în jos, tot cu vaporul înapoi la New York. 
Din păcate rezervasem bilete pentru noul vapor „City of New 
York", cel mai mare vas de pasageri navigînd pe ocean 
- 10 500 de tone - care trebuia să facă 500 mile marine pe zi. 
Acesta este însă abia la a patra călătorie a sa şi maşinile re
fuză să funcţioneze ; una s-a defectat şi lucrează doar la jumă
tate din capacitate, iar cealaltă trebuie să facă eforturi mari şi 
de aceea tot timpul trebuie reparată. Din fericire, pînă acum 
am scăpat fără avarii grave la maşini, ne aflăm la aproximativ 
51 de grade latitudine nordică şi 21 longitudine vestică faţă de 
Greenwich şi sperăm ca mîine după-amiază să ajungem la 
Queenstown, iar sîmbătă seara la Londra. Călătoria a fost cam 
dură, două furtuni zdravene şi, cu excepţia primelor două zile, 
marea a fost mereu agitată. Nimeni din mica noastră societate 
n-a avut cîtuşi de puţin de suferit din cauza răului de mare, 
am mîncat, am băut şi am fumat tot timpul şi chiar acum 
- este ora 1 1  dimineaţa - sînt invitat la halba de bere de 
dimineaţă. 

Călătoria mi-a priit extraordinar, mă simt întinerit cu cel 
puţin cinci ani, toate micile mele beteşuguri au pierit fără urmă 
�i s-a mai ameLiorat şi starea ochilor. Recomand oricui se simte 
1stovit şi şubrezit să facă o călătorie peste ocean, să se oprească 14 zile sau 3 săptămîni la Niagara şi tot atîta timp în munţii 
Adirondacks, la 2 OOO de picioare deasupra nivelului mării. 
Acolo aerul este minunat, un soare de august ca în Lombardia 
şi, pe deasupra, o adiere proaspătă ca în Renania noastră în oc
tombrie. De pe acum mă gîndesc să pornesc şi la anul într-a
colo, dacă voi mai găsi o companie. Gîndeşte-te şi tu la asta, 
sînt sigur că şi tu şi Rudolf 175) aveţi nevoie de asemenea cură 
de fortifiere. Călătoria nu e deloc obositoare, mîncarea la hote
lurile bune e satisfăcătoare, berea germană, adică berea prepa-

n) - Rudolf Engels. - Nota red. 
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rată după sistemul german este peste tot excelentă, numai vi
nul e scump, dar pentru un dolar pînă la 1 dolar şi 50 de cenţi 
iei oriunde o sticlă de vin bun de Rin, iar vinul american nu 
e rău deloc, din păcate însă nu se prea găseşte la hoteluri. Voi 
avea la bord 24 de sticle din acesta şi le bem cu poftă - vin 
de Ohio (Riesling şi vin spumos) şi Riesling de California, care 
are un gust foarte bun, dar n-are bu!het. 

Calde salutări Emmei 176) şi copiilor, de asemenea tuturor 
fraţilor şi surorilor. 

Vineri dimineaţă, ora 1 0  

Bătrînul tău, 
Frielrich 

De azi dimineaţă ne aflăm pe coasta Irlandei, pe la ora 1 2  
vom fi l a  Queenstown, de unde voi expedia scrisoarea aceasta ; 
mîine dimineaţă voi fi la Liverpool, seara la Londra. 

încă o dată multe salutări ! 

Publicat pentru prima oară 
în : „Deutsche Revue�, Jg. 46, Bd. IIT, 1921 
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Originalul î n  limba germana 
Tradus din l imba germaaa 

Engels către Conrad Schmidt 
la Berlin 

Londra, 8 oct. SB 
Mult stimate domnule doctor, 
V-aş fi răsuns demlt la scrisoarea dv. din 2 feb., dacă 

aş fi ştiut pe ce adresă să vă scriu ; mă aşteptam în fiece zi să 
primesc vestea despre obţinerea titlului de docent în Elveţia 
şi, ca urmare, despre plecarea dv. la Zirich sau Berna. în cele 
din urmă am luat scrisoarea cu mine în America, unde am 
petrecut lunile august şi septembrie în societatea dr-ului Ave
ling, a soţiei sale şi a lui Schorlemmer. N-am reuşit să vă 
răspund, însă, nici în timpul călătoriei, iar acum, la întoarce
re, am găsit rindurile dv. din 23 august (zi în care mă luptam 

t•) - Emma Engels. - Nota red. 
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la New York cu ţînţarii, adversari mult mai primejdioşi decît 
toţi profesorii de economie germani). 

Istoria aventurilor dv. legate de obţinerea titlului de docent 
mi-a amintit încă o dată jalnica situaţie din universităţile ger
mane. Şi asta se numeşte libertatea ştiinţei. Este vechea po
veste a lui Bruno Bauer din deceniul al cincilea 85, numai că 
acum am făcut un pas înainte, nu mai avem doar eretici teologi 
şi politicieni, ci şi economişti. In sfîrşit, vreau să sper că Tuci
dide 86 va fi omenos şi nu vă va face greutăţi serioase la Leipzig. 

Ştirea că în Germania mai există şi o universitate „con
fesională" mi s-a părut foarte interesantă. Ce de mai ciudăţenii 
adăposteşte încă patria noastră „renăscută" ! 

Aştept cu mare nerăbdare lucrarea dv. în afară de dv., Le
xis a încercat şi el să rezolve problema asupra căreia sînt obli
gat să revin în prefaţa la volumul al III-lea al „Capi talului·' 87• 
Faptul că pe parcursul studiilor dv. aţi ajuns în cele din urmă 
la punctul de vedere al lui Marx nu mă miră cîtuşi de puţin, 
cred că aşa se întîmplă cu oricine abordează problema temeinic 
şi fără idei preconcepute. Sînt şi azi profesori care, exploatîn
du-1 potrivit obiceiului pe Marx, se străduiesc să se debara
seze cît de cît onorabil de concluziile rezultqte în mod necesar 
din cele însuşite, după cum sînt alţii care, tŞa cum o dovedeşte 
pasajul pe care l-aţi extras din Tucidide 88 al nostru, sînt ne
voiţi să recurgă la argumente absolut puerile numai ca să poată 
răspunde ceva ! 

Dacă ochii o să-mi permită - ceea ce sper, întrucît scurta 
călătorie pe care am făcut-o în America mi-a priit extraordinar 
- atunci în iarna aceasta volumul l III-lea va fi gata pentru 
tipar şi la anul va cădea ca o bombă în această societate. Am 
întrerupt toate celelalte lucrări sau le-am amînat pentru mai 
1 îrziu, numai ca s-o termin în sfîrşit pe aceasta, care îmi stă 
pe cap. Cea mai mare parte este aproape gata pentru tipar, dar 
două-trei acţiuni din cele şapte mai au nevoie de o revizuire 
temeinică, în special prima secţiune, din care există două va
riante. 

America mi s-a părut extrem de interesantă ; trebuie 
într-adevăr să vezi cu propriii tăi ochi această ţară, a cărei is
torie nu merge mai departe de producţia de mărfuri şi care 
pentru producţia capitalistă reprezintă ţara făgăduinţei. Ima
ginea pe care ne-o facem în mod obişnuit despre ea este tot atît 
de falsă ca aceea a unui şcolar german despre Franţa. Aici 
ne-au desfătat şi frumuseţile naturii, precum Niagara, fluviul 
Sf. Laurenţiu, munţii Adirondacks şi micile lacuri din regiune. 
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Am citit critka făcută de Platter lui G. Colm 177) ; începu
tul este foarte spiritual şi bun ; în continuare bunul Platter de
vine plat. 

Aici nimic nou, doar că cei patru expulzaţi din Zlrich 178) 
sînt şi ei aici, .iar Aveling scrie acum piese de teatru, foarte 
bine primite de magnaţii scenei ; a fost trimis în America pen
tru a asista la pregătirea reprezentaţiilor cu trei din piesele sale. 

Mai am de răspuns la un maldăr imens de scrisori şi dacă 
scap poşta de acum', mă tem că mai tîrziu voi fi întrerupt, drept 
care închei imediat. Rămîneţi cu bine şi daţi-mi cit mai curînd 
de ştire, să sperăm în calitate de docent cu drepturi depline. 

Pub:icat pentru prima oară 
în : „SoziaUstiche Monatshefte", 
Nr. 15 şi 16, 1920 
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Al dv. sincer F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 10 oct. 88 
Dragă Sorge, 
Sîmbătă 179) se împlinesc opt zile de cind am sosit din nou 

aici. De atunci ţi-am trimis 2 „To-Day", un teanc de „Common
weal" şi astăzi un teanc de „Gleichheiten« şi încă 2 numere 
din „Commonweal". Lipseşte un număr din „Gleichheit". L-a 
luat Ede Bernstein şi nu l-am primit încă înapoi. 

Pe aici puţine schimbări ; viitorul număr din „Soz[ial] 
demokr[at]" va fi tipărit aici 61 . In rest pare să nu e mai fi 
întîmplat nimic. 

„City of New York" nu-i grozav. Cînd marea e liniştită, 
fireşte că totul e în regulă. De îndată însă ce începe ruliul, 
nimeni nu-l mai poate redresa. In plus, maşinile sînt într-o 
stare mizerabilă. Una din ele lucra la mai puţin de jumătate 

177) J. Platter. „Gustav Cohns .. ethische„ NationalOkonoie". Wien 
1888. - Nota red. 

178) Bernstein, Motteler, Tauscher, Schllter. - Nota red. m� - 29 septembrie. - Nota red. 
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sarcina, iar cealaltă, din cauza suprasolicitări i ,  funcţiona ca 
vai de lume. In nici una din zile n-am făcut mai mult de 370 
de noduri. Odată chiar doar 3 13. 

In măsura în care se poate face o apreciere asupra situa
ţiei politice, cred că noi în America am caracterizat-o perfect. 
Bismarck atîta i-a împuiat capul prostănacului de Wilhelm cel 
tînăr lO> că ar fi un nou 'rederic al II-lea, dar mai mare ca 
acela, incit imbecilul l-a luat în serios şi acuma vrea să ajungă 
„împărat şi cancelar" în una şi aceeaşi persoană. Bismarck îi 
lasă deocamdată mină liberă pentru a se compromite în lege, 
iar el să intervină, apoi, ca geniu salvator ; pînă una alta i-a 
dat acestui imbecil obraznic pe Herbert al său 181> ca însoţitor, 
de fapt ca spion şi supraveghetor. Conflictul dintre cei doi nu 
se va lăsa prea mult aşteptat şi atunci să vezi distracţie ! 

In Franţa, radicalii 79 se discreditează în guvern mai mult 
decît se putea spera. Faţă de muncitori ei îşi reneagă propriul 
lor program şi se comportă ca adevăraţi oportunişti 57. Scot 
pentru aceştia castanele din foc şi le spală rufele murdare. 
Asta ar fi grozav, dacă n-ar exista Boulanger şi dacă, prin 
politica lor, n-ar împinge masele în braţele acestuia din urmă. 
Individul în sine nu este foarte periculos, dar popularitatea 
de care se bucură în mase face ca şi întreaga armată să fie 
alături de el, şi aceasta reprezintă o primejdie reală : un suc
ces de moment al acestui aventurier, iar apoi drept ieşire din 
impas : războiul. 

J onas s-a priceput pînă la urmă să iasă foarte bine din 
încurcătură, născocind un interviu pe care n-am cum să-l dez
mint 89• 

Maica Wischnew[etzky] este furioasă că „am stat 1 0  zile la 
New York şi n-am găsit timp să fac two hours easy railw ay 
journey" 182> pînă la ea. „Avea doar atîtea să-mi spună". Da, 

iso) Wilhelm al Ii-lea. - Nota red. 181) Herbert von Bismarck. - Nota red. 182) - o călătorie uşoară de două ore cu trenul. - Nota trad. 
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dacă n-aş fi răcit şi nu m-ar fi chinuit o indigestie şi dacă în 
genere aş fi stat zece zile în şir la New York ! 

Călduroase salutări soţiei tale, 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată 1 cartea : 
„Briefe und Auszige aus Briefen 
von Joh. Phil .  Becker, Jos. Die�gen, 
Friedrich Eagels, Karl Marx u. A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi în întregime în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII,  ed. rusă, 1940 
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Bătrînul tău, 
F. Engels 

Originalul în l imba germană 
Tradus din l i mba ge;maaa 

'Engels către Louise Kautsky 
la Viena 

(Ciornă) 

Londra, 1 1/10 88 
Scumpa mea Louise, 
Scrisoarea dumitale a ajuns, imediat după sosirea noastră 

aici, în mîinile lui Tussy, de la ea la Schorlemmer şi abia acum 
am primit-o înapoi. Aşa se explică întîrzierea cu care îţi răs
pund. 

Vestea, pe care Nim o aflase dinainte de la Ede, ne-a lovit 
pe toţi ca un trăznet din senin. Dar abia după ce ţi-am citit 
scrisoarea mi-a stat mintea-n loc. Ştii, desigur, că din momen
tul în care te-am cunoscut, te-am preţuit şi te-am iubit din 
ce în ce mai mult. Toate acestea nu se pot însă compara nici 
pe departe cu admiraţia pe care ne-a trezit-o scrisoarea dumi
tale eroică şi atît de mărinimoasă - nu numai mie, ci tuturor 
"elor e au dtit-o, Nim, Tussyi Schorllemmer] ! Chiar în 
clipa în care ai primit lovitura cea mai puternică pe care poate 
s-o primească o femeie, dumneata ai avut tăria să dezlegi de 
orice vină pe acela care ţi-a dat lovitura. Să renunţi la o 
femeie atît de mărinimoasă după cinci ani de convieţuire -
asta eu nu pot să înţeleg. 
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Spui că nici vorbă nu poate fi de o vină a lui Karl is3i .  
E drept, dumneata eşti cea mai in măsură să judeci î n  această 
chestiune. Dar asta nu ne dă nouă celorlalţi dreptul de a fi 
nedrepţi faţă de dumneata. Vorbeşti de despărţire ca de sin
gura soluţie posibilă, dat fiind caracterele voastre. Dar dacă 
ar fi existat într-adevăr o asemenea nepotrivire de caracter, 
ar fi trebuit s-o observăm şi noi şi ne-am fi aşteptat de mult 
la o despărţire, ca la ceva firesc, inevitabil. Să admitem însă 
ipoteza nepotrivirii de caracter. Karl a reuşit să obţină această 
căsătorie cu preţul unor lupte cu familia lui şi cu cea a dumi
tale ; el ştia ce jertfe i-ai adus şi , lucru pe care-l ştim cu 
toţii, aţi trăit împreună cinci ani fericiţi. Şi atunci n-ar fi 
trebuit ca o neînţelegere de moment, ca să foiosim chiar ex
presia dumitale, să-l facă să-şi piardă capul. Iar dacă o nouă 
pa�iune izbucnită subit l-a împins la acest pas extrem, el n-ar 
fi trebuit să procedPze pripit şi mai ales ar fi trebuit să nu 
dea cîtuşi de puţin impresia că l-a făcut sub influenţa unor 
persoane care n-au dorit niciodată această legătură dintre voi 
doi �i care poate nu te-au iertat nici astăzi că ai fost soţia lui. 

Spui despre Karl : Este o fire care, fără dragosle, fără o 
pasiune, se duce de rîpă. Dar dacă această fire se manifestă 
în sensul că, la fiecare cîţiva ani, are nevoie de o nouă dra
goste, ar trebui să-şi dea singur seama că, în actualele îm
prejurări, o astfel de fire sau trebuie înfrîntă sau se va ve
dea tîrîtă atît pe sine, cit şi pe alţii în nesfirşite şi tragice 
conflicte. 

Aceasta, draga mea Louise, am considerat că e de da
toria mea să ţi-o spun. De altfel, actualele noastre relaţii 
sociale sînt de aşa natură încît unui bărbat îi este foarte uşor 
să comită o gra\·ă nedreptate faţă de o femeie şi cîţi sînt 
c�i care se pot considera absolviţi de o asemenea vină ? Nu 
sînteţi nici pe departe demni de femeile voastre ! a spus unul 
din oamenii cei mai de seamă care ştia foarte bine acest lu
cru din propria sa experienţă. Şi cuvintele sale mi-au re
venit în minte cînd ţi-am citit scrisoarea. 

Nouă povestea asta nu ne iese din cap. Nim şi cu mine 
vorbim mereu despre ea, ca despre ceva de neînţeles, impo
sibil. Eu i-am spus : Karl se va trezi într-o bună zi ca din
tr-un somn adînc şi va descoperi că a comis cea mai mare 
nerozie din viaţa sa. Şi, după cît se pare, cuvintele mele s-au 
adeverit dacă, aşa cum îi scrie lui Ede, noua sa iubită l-a pă-

183) Karl Kaut;ky. - Nota red. 
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răsit şi s-a îndrăgostit chiar în primele cinci zile de Hans, 
fratele lui, cu care s-a şi logodit. 

Ne bucurasem cu toţii atît de mult că vei veni din nou 
aici şi ne păruse rău încă de cînd aflasem la New York de 
la Percy, că vei rămîne peste iarnă împreună cu Karl la 
Viena. Dar cu gîndul că nu vom mai vedea chipul dumitale 
drag aici la noi, nu ne putem împăca, nici eu, nici Nim. Cine 
ştie însă ce se mai întîmplă, cine ştie dacă într-o bună zi nu 
vei sta din nou pe vechiul dumitale scaun pe care ai stat de 
atîtea ori. Dar orice s-ar întîmpla, de un lucru sînt sigur : 
Curajul dumitale te va ajuta să treci victorioasă peste toate 
obstacolele şi prin toate luptele. Urările noastre cele mai căl
duroase - ale mele şi ale lui Nim - te vor însoţi pretutin
deni. Dacă putem face ceva pentru dumneata, o vom face cu 
dragă inimă - sîntem oricînd la dispoziţia dumitale, şi dacă 
;oarta te va mai aduce vreodată pe aii, e rugăm să consi
deri casa noastră, oricare ar fi situaţia, drept propria dumi
tale casă. 

Din toată inima ai dumitale 

Publicat pentru prima oară ti : 
K. Marx 5i F. Engels. Opere, 
vol. XXVII I ,  ed. rusă, 1940 
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Origina:u1 l Jimba germană 
Tradus cl in  l imba germană 

Engels către Laura Lafargue 

l a  Le Perreux 

Lonlca, 13 oct. 88 

Draga mea Laura, 
În sfîrşit ! Maldărul de scrisori care mă aştepta a1c1 

aşa cum de altfel prevăzuse Paul - şi care era înspăimîntă
tor de mare, a fost în cea mai mare parte lichidat, aşa incit 
am acum răgazul să-ţi scriu cîteva rînduri. 

Dar mai întîi, puţină bîrfă. Primul lucru pe care Nim 
ni l-a relatat la sosire a fost că ;oţii Kautsky sînt pe cale să 
divorţeze. K[austky] s-a îndrăgostit de o fata timiră din Alpi, 
din zona Salzburg-ului, i-a adus acPasta la cunoşti nţa �oţiej 
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sale, iar Louise i-a redat întreaga libertate. Am rămas cu toţii 
ca trăzniţi. Intre timp am primit de la Louise o scrisoare, 
de-a dreptul eroică, prin care mi-a confirmat cele auzite ; 
cu o generozitate demnă de toată admiraţia, ea îşi absolvă 
soţul de orice vină. Aici, Louise ne e foarte dragă tuturor, şi 
n-am înţeles cum a putut Kautsky să fie atît de stupid şi, pe 
deasupra, şi atît de meschin ; n-ar exista decît explicaţia unei 
intrigi ţesute de sora şi de mama lui (ambele o urăsc pe 
Louise), iar el a căzut în cursă. Din cîte am putut afla, chiar 
aşa stau lucrurile. Fata este fiica unui judecător distric
tual 184>, care îşi căuta, evident, un soţ, mai ales unul care s-o 
ducă ..a Viena.  K[autsky] a flirtat cu ea î11 timp c� soţia sa 
se găsea la Viena pentru a-şi îngriji mama bolnavă ; într-o 
bună dimineaţă şi-au dat seama că nu tai pot trăi unul fără 
celălalt, bineînţeles că în culise· sora lui trăgea sforile, în 
timp ce mama lui pretindea că n-a observat nimic. K[austky] 
a venit aici, i-a povestit lui Bernstein totul, şi-a vîndut mo
bila, şi-a luat cu el şi cărţile, după care a plecat împreună cu 
Hans, fratele lui mai mic, înapoi la Saint Gilgen, lîngă Salz
burg, scena dramei amintite. Cînd tînăra Bella (aşa se nu
meşte ea) l-a văzut pe nu mai puţin tînărul Hans, un flăcău 
vesel şi chipeş 185> - ea şi-a dat seama pe loc că de fapt prin 
Karl îl iubea numai pe Hans, care n-a întîrziat să răspundă 
la acest sentiment cu promptitudi ne şi vioiciunea specifică 
unui tînăr vienez ; în cinci zile erau logodiţi, iar Karl a ră
mas pe dinafară. In generozitatea lui, Karl i-a iertat pe cei 
doi ; în schimb, bătrîna lui mamă e furibundă şi ameninţă 
că nu-i va permite tinerei Bella să-i intre în casă, ceea ce 
aruncă o lumină ciudată, mai bine zis o umbră asupra aşa
zisei ei nevinovăţii în această afacere. 

Bineînţeles că acum K[au�ky) descoperă că viaţa lui cu 
Louise în ultimul an n-a fost fericită (adică de cînd sora şi 
mama lui au fost aici şi au petrecut împreună o lună pe 
insula Wight), iar Ede Bernstein susţine că a observat şi el o 
oarecare dizarmonie cînd s-a întors din Elveţia. Este destul 
de ciudat că în aceeaşi perioadă în care el nu se mai putea 
înţelege cu ea, noi toţi, pe măsură ce o cunoşteam mai bine, 
o îndrăgeam mai mult. Acestea toate duc la concluzia nu 
numai că Louise este o femeie curajoasă, o trăsătură neîn
doios dqvedită (iar asemenea femei nu se adaptează de obicei 

1e41 In manusc�is în germană : Bezirksrichters. - Nota red. IR5) In manuscris în germană ; flotter strammer Bursch. - Nota 
1·ed. 
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uşor vieţii de familie), dar şi o femeie cu care oameni rezo
nabili se pot înţelege bine. Cred, şi de alfel i-m spus-o �i 
lui Nim : asta este cea mai mare prostie 186) pe care Klautsky] 
a făcut-o vreodata în viaţă şi nu-l invidiez pentru mahmu
reala morală 187> cu care se va alege în cele din urmă (sans 
calembourg ! 188) . 

Deocamdată povestea a fo>t ţinută secret. Doar Ede 
Bernstein şi nevasta lui, Nim şi Schorl[emmerJ sînt infor
maţi, precum şi Tussy şi Edward şi, probabil, una sau două 
prietene comune ale Louisei şi ale lui Tussy. Cum se va ter
mina istoria asta nu Ştiu, îmi înhipui însă că K[autsky] ar 
dori ca totul să fi fost doar un vis urît. 

Acum afacerile. Alăturat decontul pentru „Capitalul" p� 
ultimele 1 2  luni, potrivit acestuia îţi datorez 2.8.9 .  1. st. ş1, 
cum în momentul de faţă- eşti desigur cam strîmtorată, adaug 
1 5  lire, ceea ce face un cec de 17.8.9 1 .st. în total. 

Nim mă anunţă că prînzul este gata, aşa că mă opresc 
aici, folosind restul paginii pentru decont. Calde salutări de 
la Nim şi al tău bătrîn 

General 

Primit din partea lui S. Sonnenschein & Co. 
pentru drepturi de autor ( iulie 1 887-iun i e 1 888) : 

1/5 copiii lui Longuet 
1/5 Laura Lafargue 
1/5 Tussy 

Rămîn 2/5 pentru traducători 

Din care pentru Sam Moore 3/5 
„ E. A veling 2/5 

. . .  f 1 2 .  3. 9 .  
f 2 .  8 .  9 .  f 2. 8 .  9 .  
. 2. 8 . 9 .  
f 7 .  6 .  3 .  
. 4. 1 7. 6 .  
f 1 2 . 3. 9.  

2 .  1 8 . 6 .  
I .  1 9. 
4. 1 7. 6. 

N-am primit încă socoteala de 1a M>issner. 

Publicat pent:-u prima oa�ă 
ln J imba originalului 1 cartea : 
F. E:igels, P. et L. Lafargue. 
"Correspondance", t. II, Pa:-is, 1956 

Originalu! în Jimba eng.eză 
Tradus din J imba engleză 

188> In manuscris în germană : "Dummheit". - Nota red. t&7J Ii manuscri; în germană : moralischen Kate:-. - Nota· red. 168l - fă-ă g:mă. - Nto trad. 
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Engels către Nikolai Franţevici Danielson 
la Petersburg 

Londra, 15 oct. 1888 
Stimate domn, 
Am fost împiedicat să răspund la amabilele dv. scrisori 

din 8/20 ian. şi 3/1 5 iunie - ca şi la multe alte scrisori - în 
primul rînd din cauză că mi-a slăbit vederea, ceea ce a făcut 
cu neputinţă scrisul timp de mai mult de două ore pe zi, 
fiind astfel silit să-mi neglijez aproape complet munca şi co
respondenţa şi, în al doilea rînd, din cauza unei călătorii în 
lunile august-septembrie în America, de unde tocmai m-am 
întors. Cu ochii îmi merge mai bine, dar, întrucît acum mă 
voi apuca de volumul al III-lea 189>, pentru a-l duce la bun 
sfîrşit, va mai trebui să mă feresc să nu-i obosesc prea mult. 
De aceea prietenii trebuie să mă scuze dacă scrisorile mele 
nu sînt prea lungi şi nici prea frecvente. 

Consideraţiile din prima dv. scrisoare cu privire la ra
portul dintre rata plusvalorii şi rata profitului sînt extrem de 
interesante �i, fără îndoială, fore peţioase entru clasifi
carea materialului statistic ; totuşi nu acesta e modul în care 
autorul 190> nostru abordează problema. In formula dv. plecaţi 
de la ipoteza că fiecare industriaş păstrează întreaga plusva
loare însuşită la început. In această ipoteză însă, capitalul 
comercial şi capitalul bancar n-ar putea exista, întrucît n-ar 
aduce nici un profit. De aceea profitul industriaşului nu poate 
reprezenta întreaga plusvaloare pe care acesta a stors-o de 
la muncitorii săi. 

Pe de altă parte, formula dv. ar putea servi la calcularea 
aproximativă a compoziţiei diferitelor capitaluri din diferitele 
ramuri ale industriei în cazul cînd ar exista o rată generală 
şi egală a profitului. Spun ar putea, pentru că în momentul 
de faţă n-am la îndemînă nici un material cu ajutorul căruia 
să pot verifica formula teoretică elaborată de dv. 

Vă miră faptul că în Anglia economia politică se află 
într-o stare atît de jalnică. Pretutindeni e însă la fel : chiar 
şi economia clasică, ba chiar şi cei mai vulgari free trade 

1s11 - al „Capitalului". - Nota red. 101 K. Marx. - Nota red. 
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Hausierburschen 191> sînt priviţi cu dispreţ de fiinţele „supe
r10are", încă şi mai vulgare, care ocupă catedrele de cono
mie de la universităţi. De toate acestea este vinovat, în mare 
parte, autorul nostru 1) : el i-a învăţat pe aceşti oameni să 
vadă consecinţele periculoase ale economiei clasie şi acum 
ei consideră că, cel puţin în acest domeniu, este mai sigur să 
renunţi la orice ştiinţă. Şi au reuşit atît de bine să-i orbească 
pe filistinii de rînd, încît în momentul de faţă la Londra 
există patru indivizi, care îşi zic „socialişti" 0 şi care pretind 
că ar fi dovedit totala lipsă de temei a ideilor autorului nos
tru, opunînd teoriei sale teoria lui Stanley J evons 6. 

Prietenii din Paris susţin în continuare că dl. Mutual H13) 
nu e mort ; n-am nici o posibilitate să verific exactitatea 
acestei informaţii. 

Am citit cu mult interes observaţiile dv. de ordin fizio
logic cu privire la exterminarea provocată de prelungirea 
timpului de muncă şi cu privire la cantitatea de energie po
tenţială, sub forma de alimente, de care este nevoie pentru a 
compensa această extenuare. La afirmaţia lui Ranke citată 
de dv. 14> am de făcut o mică obiecţie ; d acă un milion de 
kilogrammetri sub formă de a'limente înlouiesc contravaloarea 
caloriilor şi a lucrului mecanic prestat, această cantitate de 
hrană nu poate fi socotită suficientă, întrucît nu înlocuieşte 
uzura muşchilor şi a nervilor ; căci pentru aceasta nu este 
necesară numai o hrană care produce calorii ci şi albumină, 
şi aceasta nu poate fi măsurată numai în kilogrammetri, dat 
fiind că organismul animal nu este în stare să compună al
bumina direct din elemente. 

Nu cunosc cele două cărţi ale lui Ed. Young şi Phil. 
Bevan 195, dar trebuie să fie o grşeală în afinnaţia că filatorii 
şi ţesătorii din industria bumbacului americană capătă între 
90 şi 1 20 de dolari pe an. Aceasta ar însemna 2 dolari pe 
săptămînă sau, în valută engleză, 8 şilingi, care în realitate 
reprezintă, ca putere de cumpărare, mai puţin decît 5 şilingi 
în Anglia. Din cele auzite de mine, salariile filatorilor şi ţe-

191> vinzătorii ambulanţi ai teoriei liberului schimb. - Nota trad. 11) Karl Marx. - Nota red. io) G. A. Lopatin. - Nota red. 14) J. Ranke, „Grundzlge der Physiologie des Menschen mit 
RJcksicht auf die Gesundheitspflege und das praktische Bdilrfnis des 
Arzte;". - Nota red. 195 d. Young. „Labor in Europe and America" ; Phil. Bevan. „ The 
industnal clsss and industrial statistics". - Nota red. 
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sătorilor din America sînt nominal mai mari decît ale celor 
din Anglia, în realitate însă sînt ab;olut echivalente, adică 
aproximativ 5-6 dolari pe săptămînă, ceea ce revine la 
1 2- 1 6  şilingi în Anglia. Ţineţi însă seama că filatorii şi ţe
sătorii sînt azi, în genere, femei sau băieţi de 1 5  pînă la 
1 8  ani. In ceea ce priveşte afirmaţi a  lui Kautsky, el a făcut 
greşeala de a fi considerat dolarii egali cu lirele sterline ; 
pentru a-i converti în mărci, el a înmulţit cu 20, în loc să 
înmulţească cu 5, şi a obţinut astfel împătritul sumei corecte. 
Cifrele recensămîntului („Datele celui de-al 1 0-lea recensă
mînt din Statele Unite", 1 880, \V1shington 1 8 83 ; p. 1 1 2i ; 
particularităţi ale industriei bumbRcului) sînt : 

Muncitori şi funcţionari 1 74 659 
din care se scad : 

funcţionari, direcL ri etc. 

Bărbaţi (peste 16 ani) 
Băieţi (sub 16 ani) 
Femei (peste 15 ani) 
Fete (sub 15 ani) 

Totalul salariilor 

2 1 1 5  
U 2  544 
muncitori 

59 685 
15 107 
84 539 
13 2 1 3  

1 7 2  344 
42 040 5 1 0  dolari, 

adică anual 243 06 dolari de persoană, ceea ce corespunde 
calculului meu de mai sus, întrucit ceea ce primsc bărbaţii 
în plus este compensat de ceea ce primesc fetele şi băieţii în 
minus. 

Cit de mult a decăzut ştiinţa economică o dovedeşte 
prelegerea publicată de Lujo Brentano despre „Die k1assische 
NationalOkonomie" (Leipzig 1 88 8), în care el proclamă : eco
nomia generală sau teoretică nu face două parale, în schimb 
economia specială sau practică este totul. Ca şi în ştiinţele 
naturii ( ! ) ,  trebuie să ne mărginim la descrierea faptelor ; şi 
asemenea descrieri au o valoare infinit superioară tuturor 
deducţiilor făcute a priori. „Ca �i în �ti inţele naturii ! " .  Şi a5t 1 
în secolul lui Darwin, Mayer, Joule şi Clausius, în secolul 
teoriei evoluţiei şi al transformării energiei ! „ .  

Iţi mulţumesc pentr.u numărul din „Russkie Vedomosti" 
cu interesantul articol despre suspendarea lucrărilor statis-
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tice ale zemstvelor. Mare păcat că această muncă preţioasă 
a trebuit să fie întreruptă. 

Publicat pentru prima oară ln 
-evista „Minuvşie godi" Nr. 2, 
1908 

6 1  

Al. dv. devotat 
P. W. Rosher Hl6) 

Originalul în limba engleza 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 
la Viena 

Londra, 17 octombrie 1888 

Dragă Kaustsky, 
Nu pot începe scrisoarea decît cu aceleaşi cuvinte pe 

care i le-am scris şi Louisei : nu înţeleg nimic din ce s-a 
petrecut între voi doi. Dacă ar fi existat un conflict mai se
rios, ar fi trebuit să-l fi observat cît de cit şi noi, atunci 
cînd aţi fost împreună cu soţii Aveling la Dodwel. Dar ni
meni, în afară de Ede, n-a remarcat nimic. 

Tu însuţi spui că Louise nici nu vrea să recunoască acest 
1 ucru, şi ţinînd seama de· excepţionala mărinimie de care a 
dat dovadă în respectiva împrejurare, nu mă îndoiesc că 
spune ceea ce simte şi crede. S-ar putea însă să aveţi amîn
doi dreptate. Tu susţii că de m ai bine de un an încerci un 
sentiment de nemulţumire. Asta înseamnă aproximativ după 
Ventnor. Rudele tale n-au văzut cu ochi buni căsătoria 
voastră. Ştiu din experienţă, în propria mea familie, cît de 
greu, aproape imposibil le este părinţilor' să fie nepărtini
tori cu o noră sau un ginere care au i.trat în familie împo
triva voinţei lor. Părinţii sînt convinşi că au cele mai bune 
intenţii, dar aceste bune intenţii nu au de obicei alt rezultat 
decît să facă un infern din viaţa respectivei nurori sau res„ 
pectivului ginere şi în mod indirect şi din viaţ& propriului lor 
copil. Orice bărbat găseşte cîte ceva de criticat la nevasta 
lui şi invers. Asta e în firea lucrurildr. Dar un amestec, chiar 

1911 Numele conspirativ al lui Engels . .... Nota red. 
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bine intenţionat, din partea unei terţe persoane, poate am
plifica această atitudine critică degenerind într-o nemulţu
mire şi un conflict permanent. Dacă aceasta e situaţia la voi, 
înseamnă că amîndoi aveţi dreptate : Louise, căreia i se pare 
că între voi nu există vreun motiv de neî nţelegere ; tu, care 
susţii că relaţiile voastre practic s-au deteriorat. 

Dacă însă conflictul era într-adevăr atît de grav - ori
care i-ar fi fost cauza - încît te-ai hotărît în mod serios sa 
divorţezi, ar fi trebuit, după părerea mea, să ţii seama de 
situaţia diferită a femeii şi a bărbatului în condiţiile actuale. 
Din punct de vedere social, bărbatul nu are cîtuşi de puţin 
de suferit de pe urma divorţulu i  ; poziţia sa socială nu este 
afectată, iar el este iarăşi holtei. Femeia, însă, îşi pierde com
plet situaţia socială, trebuie să ia totul de la început şi încă 
în împrejurări cu m ult mai grele. De aceea, atunci cînd fe
meia vorbeşte despre despărţire, bărbatul îşi poate permite 
orice - să se roage, să implore - fără să se înjosească ; dar 
dacă, dimpotrivă, bărbatul face cea mai mică aluzie la di
vorţ, o femeie care se respectă este aproape silită să ia ime
diat lucrurile în serios. Prin urmare, un bărbat trebuie să 
facă acest pas numai în caz extrem, după o matură chibzuinţă 
şi numai dacă e absolut sigur de necesitatea unei asemenea 
hotărîri şi chiar şi atunci numai într-o formă cit se poate de 
preveni to are. 

Apoi : o neînţelegere mai profund{1 nu poate exista fără 
ca ea să fie simţită de ambele părţi. . Tu o cunoşti pe Louise 
îndeajuns de bine ca să ştii că într-un asemenea caz ea ar 
f� prima care să redea amîndurora libertatea, ţie, ca şi ei în
seşi. Dacă totuşi ai vrut să fii tu cel care să facă primul pas. 
cred că Louise ar fi meritat ca aceasta -ă se întîmrile în
tr-un moment cînd �rai perfect conştient de faptele tale şi 
nu în starea de euforie în care te aflai la St. Gilgen şi care 
s-a risipit atît de curînd. 

Dar deajuns. Cum am mai spus, pentru noi toţi, afară de 
Ede, această istorie este cu totul de neînţeles. In timp ce tu 
începeai să fii nemulţumit de Louise, ea îşi cîştiga aici un 
prieten după altul, toţi o îndrăgeam din ce în ce mai mult 
şi te invidiam pentru ea. In ce mă priveşte, rămîn la păre
rea, că ai făcut cea mai mare prostie din viaţa ta. 

Spui că crezi că ar trebui să rămîi la Viena. Desigur că 
eşti cel mai în măsură să apreciezi acest lucru. Eu, în locul 
tău, aş simţi nevoia să m, retrag undeva într-o relativă sin-
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gurătate, departe de toţi cei implicaţi, pentru a mă lămuri 
eu însumi asupra caracterului şi amploarei celor întîmplate. 

Dar destul despre această chestiune. Veştile tale cu pri
vire la situaţia partidului în Austria nu sint prea îmbucură
toare, deşi erau de aşteptat. Vrajba dintre diferitele naţiona
lităţi mai este încă prea adînc înrădăcinată tn masele mun
citoare pentru a permite un avînt general ; pentru asta e 
nevoie de mai mult timp. Din cele trei grupe menţionate de 
tine cea din regiunile alpine abia dacă poate fi luată în con
siderare, cu excepţia Vienei, e care eu n-o includ aici. Cei 
din Brno au marele avantaj de a fi un grup internaţional. 
La urma urmelor conflictele pentru conducere sînt, ca şi aici, 
doar dovada faptului că marile mase încă nu sînt pregătite 
pentru crearea partidului, că totul merge prea încet şi că, 
de aceea, fiecare aruncă asupra celuilalt vina pentru această 
stare de fapt, aşteptînd succesul de la un mijloc miraculos sau 
altul. Numai cu răbdare se mai poate face ceva şi sînt bucu
ros că nu sînt nevoit să intervin.  

Acum trebuie să mă apuc serios de volumul al III-lea 1911 . 
Altminteri ţi-aş fi trimis pentru „Neue Zeit" eva despre cele 
trăite de mine în America ; 91 nu prea cred însă să găsesc 
timpul necesar - mai bine de 14 zile le-am irosit cu cores
pondenţa, cu poşta etc., sosită intre timp. Pentru moment 
îmi merge mai bine cu ochii, dar nu ştiu ce va fi cind mă 
voi pune din nou pe lucru. Mîine mă duc din nou la oftal
molog. 

Publicat pentru prima oară 
în cartea : „Aus der Frihzeit 
des Marxismus. Engels Briefwech
sel mit Kautsky". Prag, 1935 

mi al „Capitalului". - Nota rei. 

l tău 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către August Bebe! 
la Berlin 

Londra, 25 oct. 88  
Dragă Bebel, 
fi-am trimis prin Schliter : „Der Hilferuf der deutschen 

Jugend" şi continuarea „Die junge Generation",  revista lui 
Weitling din deceniul al cincilea. Restul materialului era la 
Schliter şi ţi l-a trimis : „Garntien", „Evangelium des ar
men Sindes" ş.a.m.d. 92 

După părerea mea este mai bine ca cele trei curente 
ale mişcării germane din deceniul al cincilea să fie tratate 
separat. Ele se interferează numai arareori, mai ales comu
nismul lui Weitling 93 a rămas separat de restul mişcării pînă 
cînd a dispărut cu totul sau pînă cînd adepţii săi au trecut 
de partea noastră - o etapă care nu apare deloc în litera
tura de specialitate. In ce priveşte istoria „adevăratului so
cialism" 94 (în parte Hess, apoi Grin şi un număr de alţi 
beletrişti), materialul Arhivei 19 nu este nici pe departe com
plet ; ar putea fi folosite vechile noastre manuscrise - ale 
mle şi ale lui Marx 198) �. dar pe acestea nu le pot da din 
mină sub nici un motiv. In plus, acolo sînt unele lucruri în 
legătură cu cele petrecute în culise, mai ales înstrăinarea 
dintre Hess şi noi,  care nu pot fi ocolite şi nici explicate 
pur şi simplu în cîteva rînduri - pentru asta ar trebui să 
revăd eu însumi tot materialul din vremea aceea. Cit pri
veşte cel de-al 3-lea curent - al nostru - evoluţia lui poate 
fi şi ea studiată numai pe baza vechilor manuscrise, iar is
toria lui externă am expus-o în Introducerea 199> la „Pro
cesul comuniştilor" 00>. In schimb, comunismul lui Weitling 
este o lucrare încheiată, gata tipărită. 

Acum îmi vine în minte că s-ar putea să ai nevoie şi 
de cartea lui Kuhlmann - „religia profetului "  95, care a ap.
rut în Elveţia după Weitling şi a atras aici pe mulţi dintre 
adepţii săi .  Am uitat complet să i-o dau lui Schliter. 

198) K. Marx şi F. Engek „I deologia germană". - Nota red. 1t• F. Engels. „Cu privire la istoria Ligii comuniştilor". - Nota 
red. :oo) K. Marx. „Dezvăluiri aspra procesu.ui conli�ti!or de la 
Clonia•. - Nta red. 
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. Anexez o scrisoare a lui Weitling către Hess (din Ar
hivă). E vorba de şedinţa cercului restrîns al unor tovarăşi 
mai apropiaţi în care s-a produs ruptura dintre Weitling şi 
noi. (Aceeaşi şedinţă a fost descrisă şi de rusul Annenkov, 
prezent acolo, dscriere ce a apărut acum . iţiva ani în 
"Neue Zeit" 96.) Lucrurile s-au petrecut astfel : Hess fusese în 
Westfalia (Bielefeld etc.) şi ne comunicase că cei de acolo 
- Liining, Rempel şi alţii - voiau să procure fonduri pentru 
publicarea scrierilor noastre 7. Atunci a apărut W[eitlingj, 
vrînd să-şi plaseze acolo utopicele sale elaborări de sisteme, 
ca şi celelalte mari lucrări (între altele o nouă gramatică în 
care dativul era desfiinţat ca o invenţie a ristcraţilor 98). 
lucruri e care noi trebuia să le cri t ic'1m şi să e combatem 
în caz că planul se realiza. Scrisoarea arată cît de eronat se 
reflectau argumentele noastre în capul lui W[eitling].  El ve
dea în tae dar invidie profesională, doar încercarea de a- i 
înăbuşi geniul, de a-l „înlătura de la o sursă de bani". Dar 
în Nr. 5 şi 6 le Rezumatului 99 său, opoziţia principială dintre 
el şi noi apare foarte limpede, şi asta e principalul. 

P. 3, R. 1 0-1 2 : se referă la faptul că noi voiam să publi
căm în limba germana traduceret marilor utopişti, completată 
cu introduceri critice şi adnotări - în opoziţie u expunerile 
confuze ale lui Lorenz Stei n, Griin 100 şi alţii.  Nefericitul 
W[eitling] nu vede în toate astea decît o concurenţă nedreaptă 
îndreptată împotriva sistemului său. 

P. 3 j os : E. înseamnă Ewerbeck la Paris. 
Nota bene : n cele din urmă a reieşit că Moses 201) a 

trecut sub tăcere principalul şi anume că cei din Westfalia 
se oferiseră doar să garanteze faţă de alţi editori pentru 
eventualele pierderi la publicarea scrierilor noastre. Moses 
ne indusese în eroare afirmînd că westfalezii voiau să preia 
chiar ei editarea. De îndată ce am aflat cum stau lucrurile, 
am sistat imediat totul. Nici prin minte nu ne trecea sa fim 
scriitori garantaţi de westfalezi. 

Istoria cu familia Kautsky ne-a uimit pe toţi. In poves
tea asta Louise a dat dovadă de un eroism rar întilnit. 
K[autsky] îşi pierduse complet capul, dar a fost trezit la re
alitate într-un mod brutal, cînd, după numai 5 zile, noua lui 
iubită l-a părăsit şi s-a logodit cu fratele lui, Hans. Acum 
aşteaptă amîndoi să vadă cum vor evolua lucrurile ; dar ce 
e mai ciudat este faptul că Louise se plînge acum că sîntem 

l) - Ms ess. - N� re.. 
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cu toţii nedrepţi faţă de Karl : Eu i-am scris lui K[autskyj 
că a făcut cea mai mare prostie a vieţii lui, iar dacă Louise 
găseşte că sînt prea dur cu el, va trebui să vîr sabia în teacă. 

Lucrez acum la volumul al !Ii-lea al „Capitalului". Tre
buie încă să-mi menajez ochii, să nu scriu mai mult de 2 ore 
pe zi şi numai la lumina zilei. De aceea corespondenţa mea 
\ a fi mult iredusă. 

Salutări lui Singer, 

Publicat pentru prima oară 
in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII,  ed. rusă, 1940 
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A l  tău 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 1 0 1  
l a  L e  Perreux 

Londra, 24 nov. 8B 

Draga mea Laura, 
Tocmai mă pregăteam sa-1 scriu cîteva rînduri lui Paul. 

cînd a sosit scrisoarea ta. Am fost foarte ocupat cu transcrie
rea integolă a unui important capitol din volumul al III-lea 20\ 
materialele lăsate de Mohr fiind doar ciorne ; cum era 
vorba de un capitol de matematică, a fost nevoie de foarte 
mare atenţie 1°2• Şi cînd doctorul îţi permite să lucrezi 
doar două reprize de cite 1 1/2 ore pe zi, o treabă care ar 
putea fi terminată în 14 zile îţi ia mai mult de 6 săltă
mîni ; m-am hotărît, aşadar, să termin lucrarea înainte de 
a-mi îngădui cea mai mică întrerupere pentru corespon
denţă. ln sfîrşit, astăzi partea cea mai mare e gata, astfel 
că îi pot trimite cîteva rînduri lui Paul, pentru a-l întreba 
ca de obicei cînd va avea nevoie de bani, iar eu voi face 
atunci tot ce-mi va sta în putinţă. 

De îndată ce voi scăpa definitiv de acest capitol, voi 
începe din nou să scriu, am de răspuns la o mulţime de 

mi - al „Capitalului". - Nota red. 
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scrisori ! In aşteptare, sper s ă  primesc astă-seară „Le Fi
garo' ; pînă acum n-a sosit. Situaţia din Franţa pare în
tr-adevăr foarte ciudată. Orbiţi de ura împotriva radicali
lor 79, amicii noştri şi-au permis să-l ia prea puţin în serios 
pe Boulanger, iar acum descoperă că el reprezintă o primejdie 
reală. în orice caz el are de partea lui cadrele inferioare ale 
armatei, care constituie o forţă ce nu trebuie subapreciată. 
De altfel, modul în care individul nu numai că acceptă, dar 
chiar solicită sprijinul monarhiştilor, îl face în ochii mei mai 
demn de dispreţuit decît chiar radicalii. Să sperăm că logica 
inconştientă a istoriei Franţei va învinge încălcarile conşti
ente ale logicii, comise de toate partidele, dar nu trebuie să 
se uite că forma tuturor evoluţiilor inconştiente este negarea 
negaţiei, mişcarea prin lupta contrariilor, iar în Franţa aceasta 
înseamnă republicanism (sau socialism) şi bonapartism (sau 
boulangism) ; iar că venirea la putere a lui Boulanger ar re
prezenta semnalul unui război european, este lucrul cel mai 
de temut. 

Al tău 
F. Engels 

Fiul lui Pumps a trebuit să fie transformat în evreu 
miercurea trecută : sper că Paul .i va da bincuvîntarea pen
tru operaţia lui favorită 13 ! Băiatul se simte acum mai bine. 
Nim a fost foarte răcită, aşa că n-are voie să iasă din casă 
timp de aproape trei săptămîni. 

Publicat pentru prima oară în 
întregime în l imba originalului în 
cartea : F. Enge!s, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, Paris, 1 956 
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Originalul în limba eigleză 
Tradus dii limba engleză 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 4 dec. 1 888 

Dragul meu Lafargue, 
Tocmai am terminat revizuirea unui important capitol 

di 11 volumul al IIIJea 3), capitol pe care Marx l lăsase ne-

m) - al „Capitalului". - Nota rcd. 
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terminat şi care, în plus, conţinea o serie de calcule mate
matice 102• Pentru a-l finaliza, am fost nevoit să las de o 
parte orice altă lucrare, mai ales corespondenţa. Iată motivul 
tăcerii mele. 

Bernstein i-a trimis lui Bebel articolul dumitale pentru 
a-i cere părerea t4. Te-aş sfătui să-l ceri înapoi. Cele arătate 
de d umneata în introducerea istorică sînt binecunoscute, şi 
în această privinţă sîntem cu toţii de acord. Dar cînd ajungi 
la posibilişti, afirmi do�r că ar fi vînduţi uvernului, fără 
să aduci nici o dovadă în acest sens, fără să dai nici un de
taliu. Dacă n-ai nimic altceva de spus despre posibilişti, ar 
fi mai bine să nu spui nimic. Dacă ai fi relatat toate porcă
riile comise, după cum spui, în Consiliul municipal şi istoria de 
la B ursa muncii, în sfîrşit, dacă ai fi citat fapte şi argumente 
în sprijinul afirmaţiei d-tale că s-ar fi vîndut, ar fi fost mai 
bine. Dar simpla afirmaţie că s-au vîndut nu face nici o im
presie. 

Nu uita că domnii aceştia v-ar putea răspunde că voi 
sînteţi cumpăraţi de boulangişti. Nu se poate nega că ati tu
dinea voastră faţă de boulangişti v-a prejudiciat extraordinar 
în faţa socialiştilor din afara Franţei. Aţi cochetat, aţi flirtat 
cu boulangiştii din ură faţă de radicali, cînd aţi fi putut foarte 
uşor să-i atacaţi şi pe unii şi pe ceilalţi, spulberînd astfel 
orice îndoială asupra atitudinii voastre independente faţă de 
ambele partide. Nu eraţi siliţi să alegeţi între aceste două 
stupizenii,  aţi fi putut să vă bateţi joc atît de unii, cit şi de 
ceilalţi. în loc de asta, v-aţi purtat cu mănuşi faţă de boulan
gişti, aţi spus chiar că la alegerile viitoare veţi depune o listă 
comună cu ei, cu nişte oameni coalizaţi cu roialiştii şi bona
partiştii şi care nu-s mai buni decît aliaţii radicali ai d-lui 
Brousse ! Dacă însă v-a tndus în eroare atitudinea .lanquiş
tilor - aceşti neprihăniţi - care-l cruţă şi ei pe Boulanger, 
pentru banii primiţi de la Rochefort, d-ta ar fi trebuit să-i 
cunoşti pe „aceşti neprihăniţi", deoarece cu ei am avut de a 
face şi la Londra, 

Afirmi că poporul trebuie să-şi personifice năzuinţele - 
dacă e adevărat, atunci francezii s-ar naşte bonapartişti şi 
noi am putea închide taraba la Paris. Dar chiar dacă d-ta crezi 
acest lucru, este oare un motiv pentru a lua apărarea bona
partismului ? 

Susţii că Boulanger nu vrea război. Ca şi cînd ar fi vorba 
despre ce vrea acest biet om ! Vrea sau nu, el trebuie să 
facă ceea ce îi impun împrejurările. O dată ajuns la putere, 
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el devine sclavul programului său şovinist, de altfel singurul 
pe care-l are în afară de programul care l-a adus la putere. 
Nu vor trece nici şase săptămîni şi Bismarck îl va implica 
într-o serie întreagă de dificultăţi, provocări, conflicte de 
frontieră etc., după care Boulanger va trebui să declare război 
sau să abdice ; ai vreun dubiu în privinţa soluţiei la care se 
va opri ? Boulanger înseamnă război, asta � aproape sigur. 
Dar ce fel de război ? Franţa aliată cu Rusia, deci în imposi
bilitate de a face o revoluţie ; la cea mai mică tulburare la 
Paris, ţarul 24> s-ar înţelege cu Bismarck pentru a înăbuşi o 
dată pentru totdeauna focarul revoluţionar ; mai rău chiar : 
o dată început, războiul l-ar face pe ţar stăpînul absolut al 
Franţei, iar vouă v-ar impune guvernul dorit de el. Aşadar, 
a te arunca în braţele lui Boulanger din Ură faţă de radicali 
este tot una cu a te arunca în bratele tarului din ură fată de 
Bismarck. Oare este atît de greu 

0
Să s

0
pui, aemenea reginei 

Blanca din poezia lui Heine, că put şi unul şi altul ? 
Nu ştiu ce a putut face Liebk[necht] în legătură cu posi

biliştii .  Sînt, însă, în orice caz, sigur, că partidul nostru din 
Germania greu s-ar putea hotărî să participe la Congresul 
pos1biiliştilor 105 şi, chiar dacă ar face-o, ar i numai ca urmare 
a unor grave greşeli comise de voi . Dar nu uitaţi că posibiliştii 
au reuşit să apară drept reprezentanţii oficiali ai socialismu
lui francez ; că sînt recunoscuţi ca atare de englezi, americani 
şi belgieni ; că la Congresul de la Londra l06 au fraternizat 
cu olandezii şi danezii pentru că voi, retrăgîndu-vă, nu eraţi 
reprezentaţi acolo. Dacă nu faceţi nimic pentru a vă anunţa 
şi pregăti congresul din 1889, toată lumea va trece de partea 
broussiştilor, căci nimeni nu aleargă după cei ce se dau sin
guri de o parte. Anunţaţi-vă, dci, congresul, faceţi ceva 
agitaţie în presa socialistă din toate ţările, pentru ca ceilalţi 
să observe că mai existaţi. Iar dacă Congresul vostru de la 
Troyes 107 are succes - şi trebuie să aibă, căci altfel s-a ter 
minat cu partidul vostru - bateţi toba, formaţi un comitet 
central capabil să acţioneze şi căruia să i te poţi adresa şi 
- dacă e posibil - scoateţi un mic ziar săptămînal, prin 
care să dovediţi lumii existenţa voastră. Şi, separaţi-vă cate
goric de boulangişti, căci altfel nu va veni nimeni la voi . 

Liebk[necht] nu va renunţa la congres, dacă va fi po
;ibil. fiindu-i tot una ce fel de congres se, cu condiţia ca 
el să fie de faţă. Iar dacă congresul vostru i-ar oferi prea 

zo4) - Alexandru al III-iea. - Nota red. 
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puţine şanse de succes, el r trece la posibilişti. Eu voi face 
tot ce-mi stă n putinţă pentru a preîntîmpina o atitudine 
similară din partea celorlalţi ; n ce-l priveşte pe Bebel, 
Bernstein a şi intervenit ; de altfel el va srie �i în „Sozial
demokrat" despre posibilişti, dar nu-i stă în putere să-i un
pună partidului o anumita atitudine. 

Ţi-a scris ceva Liebk[nechtj, şi ce i-ai răspuns ? Ar trebui 
să ştiu acest lucru pentru a acţiona în cunoştinţă de cauză. 

Duminica trecută m-au vizitat Anseele şi Van Beveren 
şi cine crezi că-i însoţea ? Adolphe Smith Headingley ! Fi
reşte că i-am poftit repede afară - ce spui, ce obrăznicie ! 

Treburile lui Percy merg destul de prost aici ; înainte de 
sfîrşitul anului nu voi putea şti care va fi bilanţul, d ar in 
ceea ce priveşte situaţia mea financiară, anul 1889 s-ar putea 
arăta foarte revoluţionar. Deocamdată îţi trimit un cec de 
15 lire ca să poţi rezista un timp. 

Salutări călduroase Laurei. Nim a avut o bronşită, dar 
după trei săptămîni i-a trecut. 

Cu prietenie, 

65 

Al d-tale F. E 
Originalul în dmba franceză 

Tradus din limba franceza 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

[Londra] 15 dec. 88 

ln mare grabă : Spune-i lui Speyer că Lessner a gasit-o 
pe cumnata lui. Locuiesc tot n vechea casă şi ea a promis 
să le scrie imediat Speyerilor, dar eu n-am vrut să întîrzii 
cu vestea. 

Volumul al III-lea 5) îmi dă de lucru mai mult lecit 
aş fi crezut. Un capitol a trebuit să fie prelucrat complet, 
al doilea, din care exista doar titlul, a trebuit să-l scriu eu 

!OS) - l nCapitalului". - Nota red. 
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însumi 108• Dar treaba merge şi domnii economişti vor avea 
de ce să se minuneze. Cu ochii o duc mai bine şi mă simt cu 
cinci ani mai tînăr decît în iulie trecut. 

Salutări soţiei tale, 

l tău F. E. 
Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată in cartea : 
„Briefe und Auszige aus B�iefen voi 
Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană. 

u.A. an F.A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi în întregime în : K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. XXVIII ,  ed. rusă, 1940 

66 
Engels către F. Walter 

La Londra 

(Ciornă) 

Domnului F. Walter, 
47, Marshallst., Gulden Sq., W. 

Stimate domnule Walter, 

[Londra] 21 dec. 88 

Cînd mi-aţi scris prima dată, îmi eraţi complet necu
noscut, de aceea nu puteam acorda scrisorii dv. mai multă 
atenţie decît multor altor scrisori cu un conţinut asemănător. 
pe care le primesc din partea unor necunoscuţi. 

Vă referiţi acum la Mast, de unde trebuie să deduc că 
faceţi parte din mişcarea anarhistă. Atîta timp însă, cit anar
hiştii combat mult mai aprig partidul nostru care luptă în 
Germania decît duşmanul comun, fondurile de care dispun 
aparţin victimelor persecuţi ilor din partea guvernului german 
şi nu mi se poate cere să acord ajutor unor oameni care au 
o atitudine ostilă faţă de prietenii �i tovarăşii mei de luptă 
din Germania şi de prin alte ţări. . 

De altfel nici nu sînt în stare să vă scot Brokerul io. 
din casă. 
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Dacă totuşi mă înşel în privinţa apartenenţei dv. politice, 
vă puteţi cu uşurinţă legitima în faţa vechiului meu priet!n, 
Lessner, 12 Fitzroyst, şi în acest caz aş fi bucuros să ajut 
pe un adevărat tovarăş de partid, deşi achitarea .ltl?i datorii 
ca a dv. depăşeşte cu mult posibilităţile mele. 

Publicat pentru prima oară în : K. Marx )i F. Engels. Opere, 
vol. XXVI II ,  ed. rusă, 1940 

Cu stimă 
F. E.  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Laura Lafargue 1 10 
la Le Perreux 

Loilra, 2 ianuarie 1889 
Draga mea Laura, 
Cele mai bune urări de Anul Nou din partea noastră, ţie 

�i lui Paul ! Am păşit în acest an într-un mod absolut cu
rios. a de obicei, ne-am dus la soţii Pumps cu trăsura ; s-a 
lăsat o ceaţă din ce în ce mai groasă, aşa incit în Belsize 
Road ne-am împotmolit de-a binelea şi birjarul a trebuit să 
coboare pentru a conduce calul ; nici aşa n-a mers ; un om 
cu o lanternă a luat calul de c.păstru şi l-a minat înainte ; 
după o oră de orbecăială în beznă şi frig, am ajuns la Pumps 
unde mai erau Sam Moore, Tussy, Schlilterii (Edward nu s-a 
arătat delc), precum şi Tauscher. Bineîneles că masa a 
î ntîrziat cu o oră din caua aventurii noaste. S-a întunecat 
din ce în ce mai tare, iar la venirea Noului An aerul era gros 
ca o supă de mazăre. Nici vorbă de plecare ; birjarul coman 
dat pentru ora unu n-a veni t  deloc şi astfel toată lumea a 
rămas pe loc. Am continuat deci să bem, să cîntăm, să jucăm 
cărţi şi să rîdem pînă la ora 5 1/2, cînd Sam şi Tussy au fost 
conduşi la gară de Percy şi au luat primul tren. Pe la 7 au 
plecat şi ceilalţi. Se mai luminase puţin ; Nim a dormit cu 
Pumps, Schorl[emmer) şi cu mine în patul liber, Percy în 
camera copiilor (trecuse de 7 cînd ne-am culcat), iar pe la 
1 2-1 eram iarăşi în picioare pentru a ne întoarce la Pilsener 
etc. : soarele lumina puternic splendidul pămînt îngheţat. Pe
trecerea a mers tuturor la inimă, nici unul nu s-a resimţit de 
pe urma chefului. Pe la patru şi jumătate ceilalţi au băut o 
cafea, eu însă am rămas credincios vinului roşu pînă la ora 
şapte. 

M-am bucurat aflînd că de „Boulangitis" a suferit doar 
Paul, cu toate că „Le Parti Ouvrier" pretinde că Guesde şi 
Deville s-au lăsat influenţaţi de el m .  Jn privinţa posibiliştilor 
sintem intru totul de acord cu tine, dar era de datoria me� 
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să vă atrag atenţia, ţie şi lui Paul, asupra j ustificărilor pe 
care le-ar putea invoca Liebk[necht] şi alţii - de pildă bel
gienii - legat de tratamentul indulgent de care au beneficiat, 
fără îndoială, boul.giştii din partea noastră. Singurul lucru 
asupra căruia am insistat de la început şi pe care Paul mi l-a 
refuzat, a fost asigurarea certă şi fără echivoc că boulangi1tii 
vor fi consideraţi duşmani burghezi, la fel ca şi cadetiştii 112 .  
Căci eu n-aş putea, în nici un caz, să-i sfătuiesc pe amicii 
noştri germani să ia parte la un congres convocat de oameni 
care au uitat într-o asemenea măsură de vechea politică tra
di ţională a proletariatului ,  încît sînt gata să ccheteze cu un 
partid burghez, et  encore un parti tel que Ies boulangistes 11 . 

Ei bine, viitoarele alegeri de la Paris trebuie să aducă la 
realitate pe amicii noştri - acesta a fost primul meu gînd la 
moartea lui Hude 113 şi, într-adevăr, la Congresul de la 
Troyes 114, s-a făcut el puţin n pas pe calea 1oa bună, pro
clamîndu-se necesitatea unei candidaturi socialiste indepen
dente (sper că aceea a lui Vaillant, care, actualmente, i se 
pare singurul capabil să î ntrunească un anumit număr de 
voturi , dat fiind că în momentul de faţă propriii noştri oa
meni nu par să aibă vreo şansă). Dar nici un ziar nu infor
mează despre celelalte rezoluţii ale congresului ; au fost cîteva 
declaraţii publice antiboulangiste individuale (deşi nici una 
a lui Paul, după cîte ştiu), dar nimic oficial din partea con
gresului, în afara rezoluţiei amintite. 

Liebk[necht] va veni la Paris pe la jumătatea lui ianua
rie 115 şi în cîteva zile trebuie să-i scriu lui Bebel 2> .  De aceea, 
dacă Paul doreşte ca eu să acţionez în interesul congresului 
lor, trebuie să-mi dea această posibilitate, arătînd î ntr-o de
claraţie clară şi fără echivoc ce anume pot aştepta oamenii 
noştri de la el şi de la ceilalţi în ce priveşte mania boulan
gistă. Cu cît o va face mai curînd, cu atît va fi mai bine ; 
timpul ne presează. 

Nu m-am îndoit niciodată de caracterul literalmente anti
şovin al marxiştilor, dar ocmai din această cauză nu am 
putut înţelege cum şi-ar putea ei imagina o alianţă făţişă sau 
ascunsă cu partidul care trăieşte aproape exclusiv din şc;vi
nism. Eu n-am cerut mai mult decît recunoasterea formală că 
atît cadetiştii cît şi boulangiştii, dass sie alle

' 
beide stinken 3). 

1 > - şi încă cu un partid ca al boulangiştilor. - Nota trad. 1> Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. ' - ( 
8) că "şi unii şi alţii put". Heine. „ Versuri". E.S.P.L.A., 156, 

p. 372. - Nota trd. 
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O asemenea recunoaştere de la sine în\eleasă ar fi trebuit să 
primesc de mult ! Şi rezoluţiile Congresului de la Troyes ar 
fi trebuit să le am. 

Dac. ar fi existat intenţia de a-i vedea pe unii dintre 
oamenii noştri în Cameră, incluzîndu-i în listele boulangiste, 
r fi fost cu mult mai rău decît să nu intre deloc. Cred că 
dacă bietul, vechiul „Socialiste" ar mai fi fost ţinut în viaţă 
în vreun fel sau altul, situaţia noastră ar fi fost mai bună. 

Duminica trecută a fost aici Cunninghame Graham. Un 
băiat simpatic, care mai are încă nevoie să fie dirijat ; alt
minteri curajos pînă la temeritate ; aduce mult a blanquist 
nglez. 

Salutări călduroase din partea lui Nim, Schorl[emmer] 
şi din partea mea. 

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

6 8  

Cu toată afecţiw1ea, al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba eng:eza 
Tradus din limba engleză 

ngels către August Bebel 
la Berlin 

Londra, 5 ian. 89 

Dragă Bebel, 
în primul rînd vă mulţumesc din inimă pentru priete

neştile voastre urări de Anul Nou şi vă doresc acelaşi lucru ! 
Dacă ceaţa îmi va permite, îţi voi scrie astăzi - aşa cum 

mi s-a cerut - în legătură cu două probleme delicate. ln 
ambele cazuri există temerea ca în cursul proiectatei călă
torii la Londra şi la Paris, Liebknecht să nu angajeze partidul 
(mai ales dacă va fi singur) şi, avînd in vedere înclinaţia sa 
de a acţiona întotdeauna sub imperiul dispoziţiilor de moment 
(care foarte adeseori sînt determinate de iluzii), nu pot să 
nu recunosc că oamenii au in bună parte dreptate. 

La Paris se vorbeşte de congres sau, mai bine zis, de 
cele două congrese - al posibiliştilor şi al stru, e vorba de 
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congresul internaţional stabilit în noiembrie la congresul sin
dical de la Bordeaux 116 şi confirmat acum din nou de Con
gresul Socialist de la Troyes 107• Lafargue se teme ca L[ieb
knecht] să nu fi stabilit legături cu pos1biliştii, în care caz voi 
aţi putea trimite delegaţi la congresul Zor. I-am scris lui 
L[afargue] 4 că, după părerea mea, în ce vă priveşte pe voi, 
acest lucru iese din discuţie. Posibiliştii i-au combătut crîn
cen pe ai noştri, aşa-numiţii marxişti, s-au erijat în unica 
biserică mîntuitoare, care interzice în mod absolut orice fel 
de relaţii, orice colaborare cu ceilalţi - fie marxişti, fie blan
quişti - şi au încheiat o alianţă cu unica biserică mîntuitoare 
de aici (Federaţia social-democrată 6î), al cărei principal scop 
PSte să se opună pretutindeni partidului german pină ce acesta 
nu se va ulătura onorabilei lor grupări şi va denunţa orice 
legătură cu celelalte curente franceze şi engleze. Pe deasupra, 
posibiliştii sînt vînduţi guvernului actual, astfel că cheltuielile 
de călătorie, pentru congres, pentru ziarele lor, sînt acop>
rite din fondurile secrete, totul sub pretextul de a-l combate 
pe Boulanger şi a apăra Republica, deci şi pe exploatatori i  
oportunişti 57  ai  Franţei, cei de teapa lui  Ferry etc., aliaţii 
lor de acum. Ei apără actualul guvern radical, care, pentru 
a rămîne la putere, trebui e  să le facă oportuniştilor cele mai 
murdare servicii, un guvern care, la înmormîntarea lui 
Eudes 117, a dat ordin să se tragă asupra mulţimii, şi atît la 
Bordeaux cit şi la Troyes, ca şi la Paris de altfel, i-a atacat 
pe purtătorii steagului roşu cu o furie mai mare chiar decît 
oricare alt guvern precedent. Colaborarea cu această bandă 
ar însemna renegarea întregii voastre politici externe de pînă 
acum. Acum doi ani, la Paris, aceşti indivizi au făcut cauză 
comună cu trade-unioniştii englezi vînduţi , împotriva reven
dicărilor socialiste 111 şi dacă în noiembrie aici, la Londra, 
ei au avut altă atitudine 106, asta se datora faptului că n-au 
avut încotro. Şi apoi ei nu sînt puternici decît la Paris. ln 
provincie sînt ca şi inexistenţi. Dovada : la Paris nu pot ţine 
nici un congres, pentru că cei din provincie fie că ar sta de 
o parte, fi > că ar aYea o atitudine ostilă. Dar nici în provinci> 
nu-l pot ţinc. Acum doi ani s-au adunat într-un tîrguşor pier
dut din Ardeni 119, anul acesta au crezut că se vor putea pri
păşi la Troyes, unde cîţiva muncitori - membri ai Consi
liului municipal şi-au trădat clasa după alegeri, alăturîn
du-li-se. Dar aceştia n-au mai fost real�şi, iar comitetul 

�) Ve71 ' o.mul e faţă, p. 1 1 5-1 16. - No. re.. 
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- propriul lor comitet - a invitat pe toţi socialiştii francezi, 
ceea ce a provocat panică în tabăra pariziană a icestora. S-a 
îµcercat revocarea iniţiativei, dar zadarnic. Astfel, ei n-au 
mai participat la propriul lor congres, ci la unul preluat de 
marxiştii 1noştri şi condus în mod strălucit. Ce părere au 
despre ei sindicatele din provincie, o dovedeşte alăturata ho
tărîre a congresului sindical de la Bordeaux din noiembriP. 
�a Paris ei au nouă reprezentanţi în Consiliul municipal, al 
căror scop principal este să combată, sub orice pretext, acti
vitatea socialistă a lui Vaillant, să-i trădeze pe muncitori şi 
să obţină în schimb, pentru ei şi ai lor, acordarea de fonduri 
şi dreptul de a dispune în exclusivitate de bursele munci
toreşti.  

Marxiştii ,  care domină provincia, sînt singurul partid 
antişovinist din Franţa ; pronuntîndu-se în favoarea mişcării 
muncitoreşti germane, ei şi-au pierdut popularitatea la Paris 
şi trimiterea de delegaţi la un congres parizian care le estP 
ostil ar echivala cu tăiatul crăcii de sub picioare. De altfel 
ei au şi o metodă potrivită de luptă contra lui Boulanger, care 
a provocat o nemulţumire generală în Franţa. Cînd B(ou
langer] a vrut să dea un banchet la Montlu;on, oamenii noştri 
au reţinut trei sute de bilete, pentru ca prin intermediul lui 
Dormoy, un băiat foarte abil, să-i pună o serie de întrebări 
tranşante cu privire la atitudinea lui faţă de mişcarea munci
torească etc. Cînd bravul general a aflat ce i se pregătea, a 
renunţat cu totul la banchet ! Ceaţa mă împiedică să mai 
scriu astăzi ; voi , continua peste cîteva zile. 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII,  d. rusă, 1940 
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Al tău 
F. E.  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ludwig Kugelmann 
la Hanovra 

Londra, 10 ian. 89 

Dragă Kugelmann, 
Cele mai calde urări de Anul Nou, ţie, soţiei şi fiicei tale ! 
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Deşteptăciunile lui Soetbeer 5l mă vor distra dacă vei fi 
atît de bun să mi le trimiţi ; notele marginale sînt conside
rate inofensive de către poşta de aici, care interzice doar 
anything in the nature of a letter 6> . 

Istoria ţăranilor francezi trebuie luată cum grano salis. 
In ce priveşte mărimea suprafeţelor, agricultura parcelară a 
constituit în Franţa ca şi în Germania şi Europa de Est regula 
generală, în timp ce marea agricultură care folosea muncă de 
clacă a fost mai degrabă o excepţie. Datorită revoluţiei, ţăra
nul a devenit treptat proprietarul parcelei sale, după ce o 
vreme, cel puţin cu numele, mai rămăsese arendaş (de cele 
mai multe ori însă fără a plăti arendă). In leg�tură cu fer
mele naţionale (din care multe au fost înapoiate nobilimii de 
către Napoleon şi Restauraţie, iar altele au fost răscumpă
rate după 1826 de nobi li d i n  miliardul pentru emigranţi I!O) 
şi cu felul în care mica proprietate ţărănească a ajuns pînă 
în 1 830 la dezvoltarea sa maximă, vezi A venel „Lundis Re
volutionnaires" şi romanul lui Balzac ,Les Paysans". Taine nu 
>pune mare lucru. Articolul lui Schweichel nu l-am citit. 

Volumul l III-lea 7> avansează încet. 
ln urma călătoriei în America sănătatea mi s-a ameliorat 

fantastic ; cu ochii, însă, nu prea e în regulă - o uşoară 
conjunctivită cronică şi miopie progresivă a ochiului stîng 
din cauza retragerii peretelui posterior al scleroticii, provl
cată de suprasolicitare. Odihna este prima datorie a ctă
ţeanului 121• 

Publicat pe:1tru prima oară tn : 
K. Marx -i F. Enge:s. Ope.-e, 
voi. XXVI I I .  eJ. rusă, 1940 

Al tău 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

5) Hei.1rich Soetbeer : �Die Stellung der Sozialiste:1 7U - \falthus
schen BevOlkerungslehre", Gottingen, 1886. - Nota red. 

6) orice ar avea formă de crisoare. - Nota trad. 

7) al „Capialului". - Nota r�r. 
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Engels către Conrad Schmidt 
la Zlrich 

1-i 

Londra, 11 iaUarie 89 
Stimate domn, 
Am primit scrisorile dv. din 5 nov. şi 28/31 dec. şi am 

urmărit cu mult interes evoluţia experienţelor dv. cu univer
sităţile germane 12. Dominaţia i uncherilor aliaţi cu burghezia 
se deosebeşte de dominaţia dinainte de 48 a iuncherilor aliaţi 
cu birocraţia numai prin aceea că are o bază mai largă. Pe 
atunci modul în care era tratat Bruno Bauer stîrnise indig
nare generală în rîndurile filistinilor, astăzi Dihring 13 este 
tratat la fel, dv. vi se închid în nas toate porţile universita
ţilor şi aceiaşi filistini găsesc că totul e în regulă. 

lntr-adevăr, nu vă rămîne nimic altceva de făcut decit 
să vă apucaţi de scris, şi  în acest caz Berlinul este, desigur, 
cel mai potrivit loc din imperiu. Faptul că (în cea de a doua 
scrisoare a dv.) nu mai pomeniţi de planurile legate de Ame
rica m-a bucurat mult, căci dincolo v-ar fi aşteptat o mare 
deziluzie. lnţeleg că cei ce suferă rigorile legii excepţionale 10 
găsesc că presa socialistă americano-germană este bună, mai 
ales privită din punctul de vedere al gazetarilor. Realitatea 
e că, nici sub aspect teoretic, nici local-american, nu valo
rează prea mult. Cea mai bună gazetă este „Philad[elphia] 
Tag[ e ]blatt" ; bine intenţionată, dar slabă e „St. Louis Tagl e j
blatt" ; bine condusă din punct de vedere comercial, „New 
Yorker Volkszeitung" este tocmai de aceea mai degrabă o 
bună afacere ; foarte prost „Der Sozialist" (New York), orga
nul oficial al Partidului german 14. Deocamdată în America 
nu prea e nevoie de teoreticieni. Germanii vor cu tot dina
dinsul să rămînă o filială a partidului din Germania - cel 
puţin aşa afirmă organizaţia lor oficială - îi privesc cu o 
veritabilă aroganţă lassalleeană pe americanii„ignoranţi", pre
tind ca aceştia să se alăture partidului lor german, adică să 
accepte conducerea germană, pe scurt se comportă într-un 
mod meschin şi sectar. In ţară situaţia e mai bună, dar supre
maţia o au new-yorkezii. „Chicagoer Arbeiter-Zeitung" (edi
tată acum de Christensen) o văd doar arareori. Pe scurt, in 
America nu se poate acţiona decît în presa cotidiană şi pen
tru asta ar trebui să stai acolo cel puţin un an pentru a do-
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bîndi cunoştinţele şi siguranţa necesară ; în plus trebuie să 
ţii seama de concepţiile de acolo care adesea mai sînt extrem 
de mărginite, tocmai datorită faptului că meşteşugărimea des
fiinţată în Germania de marea industrie mai găseşte repre
zentanţi printre germani (iată o ciudăţenie a Americii, pe 
lîngă ce e mai nou şi mai revoluţionar continuă să vegeteze 
şi tot ce e vchi şi perimat). ln cîţiva ani s-ar putea ca lucru
rile să se îndrepte şi probabil că aşa se va şi întîmpla, dar 
cine vrea să contribuie la dezvoltarea laturii ştiinţifice gă
seşte aici în Europa un public cu mult mai bine pregătit. 

De altfel şi cariera literară oferă posibilităţi pentru lu
crări valoroase. „Arhiva" 81 lui Braun, „Almanahurile" etc. 
ale lui Conrad 91 şi culegerea de monografii a lui Schmoller 14 
vă stau, desigur, la dispoziţie. De ex. o lucrare despre sis
temul de exploatare prin intermediar (sweating system) prac
ticat la Berlin în aceeaşi măsură ca la Londra etc. în industria 
confecţi ilor ar fi foarte utilă ca paralelă la raportul englez al 
Camerei Lorzilor 101 - dacă doriţi, v-o pot trimite. ln Ger
mania mai există multe alte fenomene economice demne de 
a fi analizate şi prezentate fără a mai vorbi de lucrări pur 
teoretice care v-ar scuti pentru un timp de scrisul zilnic. Este 
un subiect la care mai putem reveni atunci cînd vă veţi sta
bili la Berlin şi vă veţi apuca de lucru. 

Dacă întîmplările trăite de dv. (şi care ar merita desigur 
să fie publicate) amintesc de vremea lui Frederic W[ilhelm] 
al IV-lea, apoi experienţele prin care a trecut Hoch te duc 
cu gîndul drept la perioada cea mai neagră a demagogilor 15• 
Din 1835 nu s-a mai întîmplat să se refuze primirea în uni
versitate a unor oameni din cauza concepţiilor lor po1itice. 

Din volumul al III-lea 11 1 este gata pentru tipar Secţiu
nea I (din şapte), iar acum lucrez la a II-a şi a III-a şi sper 
să le termin curînd. Lucrul îmi ia mai mult timp decît mă 
aşteptam, iar eu trebuie să-mi cruţ pe cit posibil ochii .  aţa 
neobişnuit de deasă din decembrie m-a afectat teribil, acum 
însă îmi merge mai bin>. DP revelion am fost la Pu mps, noi. 
Schorlemmer, Sam Moore, Tussy şi cîţiva dintre colaboratorii 
de la „S[ozialdemokrat]" .  Drumul � de 2 mile englezeşti, dar, 

8l „Archiv flr soziale Gesetzgebung und Statlstik". - Nota r"d. 9) „Jahrblcher flr NationalOkonomie und Statistik". - Nota rel. 10) First report from the select committee of the House of Lrds 
oi the sweating system ; together with the proceedings of the com
mitee, minutes of evidence, and appendix". - Nota red. 1 11 - al „Capitalului". - Nta red. 
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din cauza ceţei, ne-a trebuit mai bine de o oră ca să ajun
gem acolo. Apoi vremea s-a înrăutăţit într-atît, încît nimeni 
n-a mai putut pleca. Întreaga societate a fost, aşadar, nevoită 
s. chefuiască nolens volens pînă în zorii zilei (care semănau 
mai degrabă cu un amurg), totul s-a desfăşurat msă într-o 
atmosferă de mare veselie ; către cinci dimineaţa ciţiva au 
putut pleca cu primul tren spre oraş, iar noi, ceilalţi, ne-am 
culcat pe la şapte în paturi improvizat� în grabă şi am dormit 
pînă la amiaza primei zile a Anului Nou. Voila la vie de 
Londres 12' . 

Salutări co·rdi:tle, 

Al vostru 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară într-o Origina:ul în iimba germană 
formă prscurtată în revista Tradus din l imba germani 
Sozialistische llonat�hefte" n:·. 15 şi 16, 
1920 şi în întregime în : 
K. Marx şi F. Eigels. Opere, 
vol . XXVI II,  ed. rusă, Hl40 

7 1  

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 12 ian. 89 
Dragă Sorge, 
Îţi urez din toată inima un an bun ţie şi soţiei tale ! 
Am primit scrisoarea din 29 dec. Imi pare rău că munca 

a început să vă obosească, atît pe tine cit şi pe soţia ta. Vreau 
să sper că e vorba doar de ceva trecător, care va dispare de 
îndată ce vă veţi adapta la noua situaţie. Mie îmi merge bine, 
cu excepţia ochilor care au avut de suferit din cauza ceţ>i 
îngrozitoare din decembrie. Am izbutit să-mi mai ameliorez 
cit de cit starea, făcind mai multă mişcare şi stînd mai mult 
în aer liber. 

Semnul sub care stă în clipa de faţă socialismul european 
este semnul gîlcevei. în Franţa, posibiliştii s-au vîndut gu-

t!) Iată viaţa din Lond: a. - Nota trad. 
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vernului şi-şi finanţează publicaţiile lor, pentru care n-au 
desfacere, cu ajutorul fondurilor secrete ; la alegerile din 27 lB 
il vor voa pe burghezul Jacques, în timp ce ai noştri şi blan
quiştii l-au propus e Boule, despre care Lafargue credea că 
nu va obţine decît 16-20 OOO de voturi, ceea ce ei consideră 
o înfrîngere. In schimb, în provincie lucrurile merg mai bine. 
Posibiliştii şi-au anunţat congresul Zor la Troyes 101, dar au 
renunţat la el cînd organizatorii de acolo au invitat pe toţi 
socialiştii. Aşa se face că nu s-au prezentat decît ai noştri 
şi aceştia au dovedit că, dacă posibiliştii domină la Paris, pro
vincia nu le aparţine. In consecinţă anul acesta la Paris vor 
avea loc două Congrese (internaţionale), al nostru şi al posi
biliştilor. Germanii nu vor participa, probabil, la nici unul. 

Aici la Londra continuă conflictul din cadrul armatei de 
ofiţeri fără soldaţi. Este ceva în genul coloanei Robert Blum 
din '49 : un colonel, unsprezece ofiţeri, un trompet şi un 
soldat. In faţa publicului ei mimează buna înţelegere, dar 
manevrele ascunse sînt cu atît mai grave. Din cînd în cînd 
izbucneşte un conflict deschis. Astfel, Champion, care a fost 
exclus din Federaţia social-democrată, a fondat un ziar 13) (din 
care săptămîna aceasta îţi va parveni numărul 1) şi-l atacă 
pe Hyndman, dar mai ales pe aliatul acestuia, Adolphe Smith 
Headingley, un franco-englez, care se închină în faţa posibi
liştilor şi este principalul intermediar între Hyndman şi posi
bilişti. In perioada de după Comună, individul era unul din 
trîntorii grupului francez de aici şi ne înjura şi scornea min
ciuni  pe seama noastră. A poi a fost membru [n pseudo-con
siliul general al lui Jung, Hales şi compania 121, mai debitează 
şi acum minciuni pe seama noastră, ceea ce pot dovedi ori
cînd. Acest ticălos-traducător al Congresului Internaţional al 
trade-unionurilor de aici a avut neruşinarea să vină într-o 
duminică la mine acasă sub prot.cţi a  lui A nseele ii Van Be
veren ; cînd va veni Schliter, îţi va povesti cum l-am dat 
afară. 

De îndată ce clasa muncitoare, care acum abia începe a 
fremăta, se va pune cu adevărat în mişcare, fiecare dintre 
aceşti domni va fi pus la locul şi în postul şău - unii in 
cadrul mişcării, alţii în afara ei. Acesta este stadiul bolilor 
copilăriei. 

Şi în redacţia ziarului „Sozfial]demokrat" domneşte dis
cordia, fapt asupra căruia te poate informa Schl[iter]. De alt-

13) „ Te Labour Elector". - Nota red. 



fel este şi el întrucîtva implicat şi ştie să treacă sub tăcere 
ceea � nu-i convine. Cînd văd cît de anapoda se acţionează 
în C1ducerea ziarului, îi admir cu atît mai mult pe munci
torii ·  noştri care izbutesc să aplaneze şi să neutralizeze toate 
confliotele. 

Mna Wischnewetzky este foarte ofensată că, în loc 5ă 
v in la tine pentru a-mi reface sănătatea şubrezită şi să ma 
pun e picioare în vederea călătoriei, nu i-am făcut ei o vi
zită la Long Branch. Se pare că a jignit-o lipsa mea de eti
chetă şi de galanterie faţă de doamne. Dar eu nu permit aces
tor domniţe, luptătoare pentru drepturile femeilor, să ne pre
tindă nouă atitudini galante. Dacă vor drepturi egale cu 
bărbaţii,  să acepte să şi fie tratate la fel cu bărbaţii.  Pină la 
urmă se va linişti, desigur. 

De revelion m fost la Pumps şi din cauza ceţei a trebuit 
să chefuim acolo toată noaptea. Tussy a plecat de-abia la 
5 dimineaţa cu primul tren. Acum se află în Cornwall pentru 
cîteva săptămîni. 

Bismarck a încasat două palme zdravene 12s din partea 
lui Geffcken şi Morier. Faptul că Tribunalul Imperiului n-a 
reuşit nici acum să accepte aplicarea legii penale în interpre
tarea de corporaţie studenţească dată de Bismarck este doar 
consecinţa deosebitului dispreţ cu care tînărul Wilhelm 11l 
i-a tratat nu de mult la Leipzig pe aceşti domni. 

Intrigile diplomatice au atins punctul culminant. Ruşii 
au primit 20 de milioane lire 129 ; prusienii vor fi dotaţi în 
aprilie cu noua lor puşcă cu magazie de 8 mm (Mauserul de 
1 mm transformat era absolut iinutilizabil în război) ; austricii 
se laudă de�ănţat că sînt pres şi archiprets 15), ceea ce înseamnă 
că le arde din nou de bătaie, iar în Fianţa, Baulanger ar putea 
veni la putere. Manevrele lui Bismarck cu Salisbury în Africa 
de Est 130 n-au alt scop decît să angajeze destul de serios 
Anglia şi Germania într-o operaţie comună, astfel încît nici 
sub guvenul Gladstone ea să nu poată da înapoi. De acePa 
istoria cu Morier este fără îndoială înscenată împotriva voin
ţei lui Bismarck de Wilhelm şi se răsfrînge asupra lui. Pe 
scut, situaţia devine din ce în ce mai încordată şi în primă
vară m· putea duce la un război. 

14) Wilhelm al Ii-lea. - Nota red. 151 - gata şi mai mult decît gata. - Nota trad. 

Al tău 
F. E. 
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Din volumul al III-lea 16>, sec�iunea I este gata, a II-a şi a 
III-a sînt n lucru. In total şapte secţiuni. 

Publiat pentru prima oară 
i:ltr-o formă prescurtată în cartea : .,Bnefe und Auszi.ige aus Briefen von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Enge�s. Karl Marx 
u.A. an F. A. Sorge und Andere", 
Stuttgart, 1906 şi în btregime în : K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. XXVIII. ed. rusă. 1940 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky 131  
la New York 

Loidra, 12 ian. 1889 

Stimată doamnă Wischnewetzky, 
1 Sînteţi, fără îndoială, dezamăgită că am părăsit America 
fără a vă vizita la locuinţa dv. de pe ţărmul mării. In timpul 
şederii mele la New York, însă, m-am simţit cu adevărat prea 
rău pentru a îndrăzni să fac vreo excursie - după cum ştiţi, 
am sosit aici cu o răceală serioasă pe care dr-ul W[ischne
wetzky] a diagnosticat-o drept bronşită. 1n loc să se amelio
reze, aceasta -a înrăutăţit şi, în plus, am făcut o indigestie 
gravă, aşa încît, sosit pe uscat, am suferit de răul de mare 
care nu m-a supărat pe ocean. în aceste împrejurări, ţinî.d 
seama că mă aştepta o câlătorie lungă pe meleaguri străine, 
am simţit că am datoria să-mi îngrijesc în primul rînd sănl
tatea, subordonînd acestui considerent toate celelalte obligaţii, 
drept care m-am supus îngrijirilor pe care d-na Sorge mi le-a 
dat cu dăruire maternă. Zile întregi n-am părăsit Hoboken 
şi m-am pus din nou pe picioare de abia atunci cînd trebuia 
să părăsesc New Yorkul. Altminteri, aş fi venit în mod sigur 
pentru o zi la dv. ; în situaţia dată însă, a trebuit să aleg 
între odihnă deplină la Hoboken şi o excursie care ar . 
putut să mă scoată din circulaţie pentru tot restul călătoriei, 
ba chiar să mă trîntească la pat undeva departe, în provincie. 

19) - al �Capitalului". - Nota red. 
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Cele 500 de exemplare 17l de la Lee şi Shepard au sosit 
prea tîrziu însă pentru a fi expediate în timp util,  înainte de 
sărbătorile Crăciunului, cînd publicul nu se interesează decit 
de literatura legată de sărbători ; le-am reţinut de aceea pînă 
acum. Luni trimit exemplarele pentru presă, iar pe celelalte 
le va primi Reeves. Întrucît boicotul organizat împotriva mea 
şi a lui Marx de socialiştii londonezi 18> pare să fie la ordinea 
zilei (la- fel cu boicotarea lui Morgan 132 de către nerozii pre
istorici din Anglia}, aştept cu nerăbdare deznodămîntul. 

Cele mai bune urări pentru anul care vine, 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels, Opere, 
voi. XXVI I I ,  ed. rsă, 1940 
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A l  dv. devotat 

F. Engels 
Originalul în limba engleză 
Tradus din l imba germană 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 14 ian. 89 

Dragul meu Lafargue, 
Răspunsul lui L[iebknecht] şi Biebel] după ce s-au con

sultat între ei 133 : se pare că n-a existat niciodată inten\ia 
de a merge dirct la congresul posibiliştilor fără a se ţine 
seama de voi. Dar, 

1. deoarece Congresul din Londra 16 a hotărît convocarea 
unui Congres la Paris şi i-a însărcinat pe posibilişti cu orga
nizarea lui, aceasta le conferă un anumit drept mai ales faţă 
de naţionalităţile reprezentate la Londra, care au participat 
la elaborarea acestei rezoluţii .  (De fapt, de ce aţi abdioat com
plet şi aţi cedat posibiliştilor cîmpul de luptă ?) 

2. olandezii cer în mod expres ca posibiliştii să fie invi
taţi la Congres, dacă această condiţie nu este acceptată, ei 
[olandezii] nu vor veni . 

17l Karl Marx. „Discurs asupra l iberu�ui schimb". - Nota red_ 18) Vezi volumul de faţă, p. 58. - Nota red. 



132 F. Engels 

3. L[iebknecht] are dreptate cînd spune că germanii nu 
se pot expune la Paris unor atacuri din partea muncitorilor 
francezi - ri.sc, spune el, împotriva căruia voi nu le-aţi putut 
da nici o garanţie. 

Se pare, deci, că s-a luat hotărîrea de a convoca o con
ferinţă prelimina'ă la Nancy 134, cite un delegat e fiecare 
naţionalitate străină şi cîte un delegat pentru fiecare din cele 
trei partide franceze : voi, blanquiştii şi posibiliştii ._ şi de 
a propune Congresului să retragă de îndată cuvîntul vorbito
rului care s-ar referi la problemele interne ale celor trei par
tide sau la diferendele dintre ele ; astfel ar fi un singur con
gres la care ar lua parte toţi . 

Nu văd cum aţi putea respinge această propunere. Dacă 
atunci se va constata că voi sînteţi gata să colaboraţi cu toţi 
ceilalţi şi că posibiliştii vor să vă excludă, aceasta ar fi sufi
cient pentru ca olandezii şi belgienii să-şi dea seama că posi
biliştii sînt cei care n-au dreptate (flamanzii ar fi buni, dar 
în privinţa politicii lor externe ei sînt sub influenţa făţarni
cilor de la Bruxelles pe care de altfel î i  cunoaşteţi) ; dacă, 
dimpotrivă, ei acceptă, va fi gr�eala voastră dacă nu veţi şti 
să dovediţi lumii întregi că voi şi nu ei sînteţi cei care repre
zentaţi socialismul francez. 

Iată ce spune textual L[iebknecht] : ,,Ich richtete also am 
Dienstag, 8. Jan. nach Besprechung mit Bebe! eine formelle 
Einladung an das Blatt 19> (der Possibilisten). Kommt kein 
Delegierter derselben (zur Konferenz), so haben wir freie 
Hand. Kommt einer oder kommen mehrere, so werden wir 
schon mit ihnen fertig werden. Figen sie sich, dann gut. 
Figen sie sich nicht, d ann sind sie isoliert und werden von 
uns totgemacht. . ."  „In jedem Fall sichert die Konferenz das 
Gelingen des Gongresses und die Lahmlegung der Brous
sisten" 201 . 

Dacă toate acestea sînt exacte, nu cred că aţi avea motive 
de nemulţumire, din contra, aceasta ar fi o bună ocazie pen
tru a forţa mina posibiliştilor. Cu toate acestea, înainte de a 
răspunde, ţin să verific faptele şi să-ţi cunosc opinia. Scrie-mi, 

19) Le Parti Ouvrier. - Nota red. 0) Marţi, 8 ianuarie, după ce am discutat cu Bebel, am adresat 
o invitaţie formală ziarului (posibiliştilor). Dacă ei nu trimit nici un 
delegat (la conferinţă), vom avea mînă liberă. Dacă vine unul sau 
vin mai mulţi delegaţi tot o vom scoate la capăt cu ei. Dacă vor 
ceda, cu atît mai bine. Dacă nu vor ceda, vor fi izolaţi şi  îi vom 
face inoperanţi. .. " �tn orice caz, conferinţa asigură succesul congre
sul ul şi neutralizarea broussiştilor". - Nota trad. 
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deci, după ce te-ai consultat cu prietenii şi după ce ai aflat 
părerea blanquiştilor, ce gîndeşti d-ta despre toate acestea ; 
şi repede, căci timpul ne zoreşte. 

lmbrăţişeaz-o pe Laura din partea lui Nim şi a mea. 

Cu prietenie al d-tale F. Engels 

Publicat pentru prima oară Originalul in limba francez! 
în cartea : F. Engels, P. et L. Lafargue. Tradus din limba franceză 
„Correspondance", t. I I ,  Paris, 1956 
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Engels către Karl Kautsky 
la Viena 

Consfătuirea proiectată cu Tussy şi Edward nu poate încă 
avea loc, deoarece amîndoi se află în Cornwall şi se vor în
toarce abia săptămîna viitoare sau chiar mai tîrziu. Intre 
timp, Tussy i-a şi scris soţiei tale despre problema în ches
tiune, pe care de altfel o cunoştau şi ei. Dar oricum s-ar re
zolva lucrurile, trebuie să vă avem din nou aici şi într-un fel 
sau altul vom reuşi pînă la primăvară. Acum trebuie să mă 
întorc din nou la manuscrisele mele 21> ,  care de o lună zac în 
părăsire - din cauza ceţei şi a corespondenţei de tot felul în 
legătură cu animozităţile de la Paris şi Londra. 

Calde salutări Louisei. 

Londra 18 ian. 89 

Publicat pentru p-ima oa-ă 
în cartea : 
„As der Frlhzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
Prag, 1935 

Bătrînul tău 
General 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

r•) - a:e volumului l III-lea l „Capitalului". - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky 
la Viena 

Londra, 28 ian. '89 
Dragă Kautsky, 
Vreau să-ţi fac azi o propunere, care are aprobarea lui 

Ede, Gina 22> şi Tussy. 
Prevăd că, în cel mai bun caz va trebui să-mi menajez 

încă foarte mult timp ochii pentru ca starea lor să se amelio
reze. Din această cauză este exclus ca cel puţin în viitorii 
cîţiva ani să pot eu însumi dicta cuiva manuscrisul cărţii a 
IV-a a „Capitalului" 136. 

Pe de altă parte, trebuie să am în vedere ca nu numai 
acest manuscris, dar şi celelalte manuscrise ale lui Marx să 
poată fi utilizate şi fără mine. Acest lucru va fi cu putinţă 
numai dacă voi iniţia în descifrarea acestui scris hieroglific 
oameni care la nevoie să mă poată înlocui şi care, înre timp, 
m-ar putea ajuta în orice caz la editare. Pentru aceasta nu 
te pot folosi decît pe tine şi  pe Ede. Propun, aşadar, ca deo
camdată să ne ocupăm noi trei de aceasta. 

Cartea a IV-a este prima care trebuie luată în lucru, 
numai că Ede este prea ocupat la redacţia ziarului „S[ozial
democrat]" şi prea absorbit de nenumăratele dificultăţi şi 
zîzanii în legătură cu shop-ul 23> lui de aici. Cred însă că tu 
ai atîta timp liber încît, după o oarecare ucenicie şi practică, 
să transformi, cu ajutorul soţiei tale, de-a lungul a vreo doi 
ani, cele 750 de pagini ale originalului (din care se va scădea 
probabil, o bună parte, ca fiind cuprins în volumul al 
III-lea 24), într-un manuscris citeţ. De îndată ce vei reuşi să 
descifrezi cît de cît scrisul, vei putea dicta soţiei tale, şi treaba 
va merge strună. 

Socoteala mea e următoarea : Dacă i-aş putea dicta, ca 
şi înainte, 5 ore pe zi lui Eisengarten, mi-ar trebui - ţinînd 
seama şi de întreruperi - cam un an pentru a termina. Pen
tru asta ar trebui să-i plătesc lui Eiseng[arten] cîte 2 lire pe 
săptămînă, adică vreo 100 de lire în total. Deoarece oricum 

2�> - Regina Bernstein. - Nota red. 
!3) - ad l iteram : prăvălie ; ca sens : ocupaţie, muncă. Nota trad. f4J - al „Capitalului". Nota red. 



Scrisori din 1889 135 

această sumă va fi cheltuită, dacă tu vrei ă preiei munca, 
ar urma să ţi-o plătesc ţie. Impărţită pe un interval de doi 
ani, ar reprezenta un venit suplimentar de 50 lire pe an ; 
dacă treaba merge mai repede, acest venit se va realiza în
tr-un timp mai scurt. Noi cei de aici sîntem de părere că, în 
aceste condiţii, nu veţi mai avea, poate, ezitări în legătură 
cu revenirea aici. Ţi-aş propune ca banii să-ţi fie achitaţi 
trimestrial, anticipat, în rate de cîte 12 .10 lire, căci deoarece 
]a început lucrarea ar merge mai încet, iar apoi mai repede, 
ar fi absurd să vrei să apreciezi dinainte plata, orientîndu-te 
după munca executată. 

Ede arde şi el de nerăbdare să fie iniţiat în aceste hier0-
glif e, am deja pentru el alte manuscrise şi-l voi instrui şi pe 
el, dar i-am spus, fireşte, că nu pot plăti decît unuia din 
voi si el este absolut de acord. 

rn ultimă instanţă, se pune problema ca, odată şi odată, 
- ceea ce poate nu va fi posibil cît tim� mai trăiesc eu - să 
se scoată ediţii complete ale operelor l' Marx şi ale mele, şi 
tocmai în vederea acestui lucru ş dori să iau din vreme măsu
rile necesare. I-am pomenit despre asta şi lui Tussy şi din 
partea ei putem conta pe tot sprijinul. In momentul în care 
voi reuşi să vă fac pe voi doi să citiţi fără dificultate scrisul 
lui M[arx], voi scăpa de o mare grijă şi îmi voi putea menaja 
în acest timp ochii, rră a neglija istfel o datorie esenţială. 
căci atunci respectivele manuscrise n-au să mai fie, cel puţin 
pentru doi oameni, o carte cu şapte peceţi. 

Pînă acum, în afară de Lenchen, nu ştiu de planul meu 
decît soţii Ede şi Aveling ; dacă îmi accepţi propunerea, atunci, 
în afară de voi, nu mai e nevoie să ştie nimeni de detaliile 
acestei chestiuni. Cu această ocazie se va găsi, poate, şi pen
tru Louise o activitate potrivită. 

Aşadar, chibzuiţi bine şi, dacă sînteţi de acord, veniţi 
cit mai curînd încoace. Mobila lui Schllter v-ar reveni avan
tajos şi în acelaşi timp aţi avea o locuinţă drăguţă, cel puţin 
pentru o vreme. Louise, desigur, î�i va termina mai întîi cursu
rile şi examenele 25> ; de altfel, cum se pot aranja toate aces
tea, puteţi aprecia voi acolo mai bine decît noi aci. 

Alegerea lui Boulanger 126 va provoca în Franţa o criză. 
In graba lor de-a ajunge la cîrmă, radicalii au devenit slugoii 
oportunismului şi ai corupţiei, cultivînd pur şi simplu în felul 
acesta boulangismul. Pentru Paris însă, faptul că, din furie. 

S) Louise Kautsky urma un curs pentru moa�e. - Nota red. 
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s-a aruncat în braţele unui bonapartism abia deghizat, nu 
este un simptom îmbucurător. Actualmente eu nu pot in
terpreta aceasta decît ca o abdicare a Parisului de Ja tradiţio
nala lui misiune revoluţionară. Din fericire, în provincie si
tuaţîa este mai bună. Partea proastă este că pericolul de război 
creşte îngrijorător şi că Bismarck îl poate declanşa oricînd 
va voi. Nu trebuie decît să însceneze o afacere gen Schnae
bele 136 - pe care Boulanger .n-o s-o înghită ca Ferry. 

Salutări din toată inima Louisei din partea lui Nim ji 
a mea. 

Al tău F. E. 

Salută-i din partea mea pe cei ce mă felicită întotdeauna 
de Anul Nou şi mai aţs pe Frankel. Se pare că sînteţi din nou 
în plin avînt. 

Publicat pentru prima oară în cartea : Originalul în limba germană 
„Aus der Frlhzeit des Marxismus. Tradus din limba germană 
Engels Briefwechsel mit Kautsky" 
Prag, 1935 

7 6  

Engels către Hermann Schliter 
la Londra 

[Londra] 31 ian. 89 
Dragă Schliter, 
Am sperat ca ieri, tu şi soţia ta să treceţi pe la mine. 

Doamna B[ernstein] a sosit şi ea ? In caz că da, sper s-o văd 
pe ea şi pe voi, într-o seară la mine, cel mai tîrziu duminică. 

Salutări cordiale, 

l tău F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Laura Lafargue 137 
la Le Perreux 

137 

Londra, 4 febr. 89 

Draga mea Laur, 
Veştile n legătură cu „Egalite" (nume de rău augur : 

sper să nu fie egalite devant la mort ! 26) sînt cu adevarat 
veşti bune şi aştept cu nerăbdare rezultatele 138. Că blanquiştii 
vor ajunge să înţeleagă care sint limitele capacităţii lor ziaris
tice, era destul de clar, r că această experienţă ncesară va în
ghiţi fondurile indispensabile pentru editarea unui j urnal era 
şi mai clar. Bine că s-a prezentat un ali întreprinzător bailleur 
de fonds 27> . Că oamenii noştri pot să scoată un ziar de suc
ces, au dovedit-o cu „Citoyen" şi „Cri" ; în ambele cazuri nişte 
intruşi au încercat să exploateze susul lor, dar au dat greş. 
Compoziţia comitetului este favorabilă oamenilor noştri, blan
quiştii le asigură majoritatea in chestiunile economice, iar 
adepţii lui Hovelacque vor da o mînă de ajutor pentru ca 
ideile nebuneşti ale blanquiştilor să poată fi ţinute în frîu. 
Dar cît timp vor rămîne laolaltă aceste elemente atît de d ife
rite ? In orice caz, să aşteptăm pînă ce lucrurile se vor lă
murL 

Alegerea lui Boulanger 16 eu nu o ot considera altfel 
decît ca o renaştere evidentă a elementului bonapartist în ca
racterul parizienilor. ln 1 799 28>, 1 848 şi 1 889 această naştere 
a avut de fiecare dată drept cauză nemulţumirea provocata 
de republica burgheză, dar forma particulară de acum - apel 
la un salvator l societăţii - se datorează exclusiv unui cu
rent şovin. Dar ceea ce este mai grav : în 1 799 Napoleon a 
trebuit să dea o lovitură de stat pentru a-i cuceri pe acei pa
rizieni pe care-i împuşcase în vendemiaire 139 ; în 1 889 pari
zienii înşişi au ales un călău al Comunei. Nu vreau să spun 
o vorbă prea tare, dar Parisul, cel puţin deocamdată, a abdicat 
ca oraş revoluţionar ; a abdicat nu în faţa unei lovituri de 
stat victorioase şi în plin război ca în 1 799 29> , nu la şase luni 
după o înfrîngere zdrobitoare ca în decembrie 1 848, ci în 

U) - egalitatea in faţa morţii. - Nota trad. 
17) - comanditar (Jules Roques). - Nota red. !) - In manuscris 1798. - Nota red. l) - In maauscrls 1798. 
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plină perioadă de pace, la 18  ani de la Comună şi în ajunul 
unei revoluţii probabile. Şi cînd Bebe! declară în ziarul 
„Gleichheit" din Viena : „die Pariser Arbeiter haben sich in 
ihrer Mehrheit einfach erbirmlich benommen - mit ihrer 
sozialistischen und klassenbewussten Gesinnung muss es sehr 
traurig stehn, wenn nur 1 7  OOO Stimmen auf einen sozialisti
schen Kandidaten fallen und ein Hanswurst und Demagog 
wie Boulanger 244 OOO Stimmen erhălt 140« 30) .. trebuie sfl 
recunoaştem că are dreptate. 

Efectul asupra partidului nostru a fost pretutindeni 
acelaşi : dacă Floquet a suferit o înfrîngere zdrobitoare, am 
suferit şi noi una. Să-ţi scoţi un ochi, pentru ca soacra să 
aibă un ginere chior, este şi aceasta o politică, dar ce fel ? 

Aşadar, Boulanger se poate socoti acum stăpînul Franţei ,  
afară doar d e  cazul c ă  a r  comite o gafă atît d e  mare încît pa
rizienilor să le piară cheful de el. Dacă lucrurile se rezolva 
fără război - ar fi un cîştig, cu toate că primejdia e mare. 
Bismarck are toate motivele să stîrnească iute un scandal, 
fiindcă Wilhelm 3l) face tot ce poate pentru a distruge armata 
germană plasîndu-şi favoriţii în locul vechilor generali şi dacă 
e lăsat să continue astfel, în cinci ani germanii vor fi coman-. 
daţi doar d2 nişte nătîngi şi de nişte imbecili înfumuraţi. 
Şi cum va putea Boulanger, odată ajuns a putere, să se men
\ ină fără n.zbo�, în duda deziluziei generile, pe care îh mod 
sigur o va provoca, aceasta e mai mult decît mi-aş putea 
închipui. 

In toată această harababură faptul că posibiliştii s-au 
discreditat mai repede decît era de aşteptat este doar o slabă 
consolare. Dar să ne bucurăm şi de atît. Îţi trimit două nu
mere din „Recht voor Allen", din care vei vedea cum sînt 
trataţi ei de aceeaşi masă care insistase ca ei să ia parte la 
Congres 141. Benstein le-a spus-o şi el verde săptămîna 
aceasta în „S[ozialdemokrat]" 142 şi nici Hyndman în „Jus
tice" n-are curajul să le ia apărarea. Pentru a se răzbuna, 
însă, el i-a scris lui Bax că Paul ar fi lucrat pentru Boulan
ger ; faptul mi-a fost relatat ieri de Joos (unul din colabo
ratorii ziarului). Paul i-ar putea scrie lui Bax (5, Canning 

0) - "mu1citorii parizieni s-au comportat în majoritatea .or îl
t--un mod de-a dreptul lamenta bil : conştiinţa lor socia�istă, ca ii 
con;;tii1ţa lor de cla;ă trebuie să fie într-o stare jal nică. dacă Ul ra1dilat socialist nu obţine decît 17 OOO voturi, în vreme ce un măs
cirici 5i demagog ca Boulanger obţine 244 OOO voturi. - Nota tra:L 

31 ) - Wilhelm al II-iea. - Nota red. 
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Road, Croydon) întrebîndu-1 ce a declarat în redacţia lui „So
zialdemokrat11 în legătură cu această chestiune ; m-aş bucura 
cu atît mai mult cu cit ieri Bax a fost aici şi n-a suflat o 
vorbă - faţă de mine - despre această poveste, pe care am 
aflat-o de-abia după plecarea lui . Poate să-i spună lui Bax 
că informaţia o deţine de la mine. 

In fine, sper ca noul ziar să apară ; trebuie să acceptăm 
situaţia aşa cum este, încercînd s-o exploatăm la maximum. 
Cînd Paul va începe să lucreze din nou la un ziar, se va 
pregăti de luptă şi nu va mai declara cu amărăciune : il n'y 
a pas â aller contre le  courant 32> .  Nimeni nu-i pretinde să 
stăvilească curentul, dar dacă noi nu ne vom opune curen
tului general, cînd acesta trece printr-un moment de neghio
bie, care naiba mai este misiunea noastră ? Locuitorii oraşu
lui-lumină au dovedit fără putinţă de tăgadă că din 2 mi
lioane „majoritatea sînt nătărăi", cum spune Carlyle, dar 
aceasta nu poate constitui un motiv pentru ca şi noi să fim 
nătărăi. Parizienii n-au decît să devină reacţionari, dacă asta-i 
face fericiţi ; revoluţia socială va merge înainte chiar fără 
ei şi cînd va fi înfăptuită, vor putea să strige : „Ah tiens ! ,  
c'est fait - et sans nous - qui l'aurait imagine ?" 33> .  

Salutări călduroase din partea lui Nim. 

Paul n-are nevoie de bani ? 

Al tău F. E. 

Publicat peitru prima oară în limba 
originalului în : F. Engels, P. et 

Originalul în limba eng.eză 
Tradus din limba engleză 

L. Lafargue. "Correspondance", t. II, 
Paris, 1956 

78 
Engels către Karl Kautsky 

la Viena 
Nu e mei o grabă 4> cu Mr. 5>. Aranjaţi deci, lucrurile 

cum vă convine mai mult. Deocamdată mai am mult de lucru 

3�) nu poţi înai nta împotriva curentului. - Nota trad. 
33) - Ia te uită, s-a făcut - şi asta fără noi - cine şi-ar fi în

chipuit aşa ceva ! - Nota trad. 
34} Vezi vol. de faţă p. 135-136. - Nota red. 
35} - Karl Marx. Teorii asupra plusvalorii (vol. IV al „Capi

talul ui "). 
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la III 36> (pînă acum e gata cca 1/3). Azi apare Ia Paris „L':
galite", ca succ�sor al lui „Cri du peuple", cotidian ; în afară 
de Vaillant şi fracţiunea sa, vor colabora Laf[argue], Guesde, 
Deville, poate şi alţii. Va trebui, probabil, să-l preia şi pe 
Malon. Despre toate celelalte - altă dată ; astăzi am vrut 
doar să-ţi răspund la problema principală ridicată de tine. Sa
lutări cordiale Louisei din partea mea şi a lui Nim. 

[Londra] 7 febr. 89 

l tău F. E. 

Publicat pentru prima oară în cartea : 
„Aus der Frihzeit des Marxismus. 
Enge�s Briefwechsel mit Kautsky". 
Prag, 1935 

Originalul în limba germaaă 
Tradus din Jimba germana 

79  

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Loidra, 11 febr. 89 
Draga mea Laura, 
Această 11Egalite" este în orice caz o reală alinare după 

drăguţul „Cri du Peuple", plicticos de moarte (ennuyeux). 
Ultimele cîteva numere ale acestui ziar defunct au fost de-a 
dreptul ucigătoare. Bietul Vaillant poate scrie articole foarte 
bune cînd apare o situaţie mai critică, dar este cel mai puţin 
indicat să născocească zi de zi interminabile istorii ; l-ai văzut 
şi tu transpirînd pe tema sa cotidiană şi era un spectacol de
primant. Complicaţiile, contorsionările şi răsucirile lui Longuet 
în încercările sale de a se pune bine (şi în acelaşi timp rău) 
cu ex-amicii săi radicali sînt cel puţin amuzante şi făcute cu 
mare artă 143. „Munca de noapte" a lui Paul este într-adevăr 
bnă, deşi, ce-i drept, ar fi putut tape un peu plus dur 3n 
pe Boulanger. Astăzi n-am primit Egalite - probabil că în-

u) - Vol. I II-lea al „Capitalului". - Nota red. s;1 - ataca mai are. - Nota trad. 
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tîrzierea se datorează zăpezii. La noi stratul de zăpadă m.
soară 1 5  cm. 

I-am citit ieri lui Tussy admonestările tale şi a recunos
cut că e vinovată. In ce măsură va ţine seama de ele, n-aş 
putea să spun. 

Nim a fost destul de bolnavă săptămîna trecută ; un soi 
de indigestie, dar acum se simte mai bine. 

Ieri am terminat secţiunea a IV-a din volumul al III-lea 
al „Capitalului", cam o treime din întregul manuscris. 

Vezi, te rog, n numărul din „Dispatch" pe care ţi l-am 
trimis ce spune A. Smith la pagina 2 : numai minciuni ca 
de obicei, dar arată ce urmăresc posibiliştii. Afirmaţia că ger
manii vor veni la congresul lor este o minciună sfruntată, iar 
cea că daneii, oJandezii etc. vor veni şi ei este probabil o 
alta. Bax i-a relatat lui Tussy că Hyndman ar fi încercat să -l 
descoase cu privire la intenţiile germanilor în această pri
vinţă şi că atunci Bax l-a întrebat dacă el este reprezentan
tul posibiliştilor la Londra. H[yndman] i-a răspuns că este 
�i că, în această calitate, dorea să fie informat. Atunci Bax a 
replicat : „în cazul acesta aţi face mai bine să-mi scrieţi o 
scrisoare pe care s-o pot prezenta lui Engels şi Bernstein'. 
Aşa stau lucrurile entru moment. Din toate astea îţi dai sea
ma cit de grozavi sînt. 

Merge Paul la Haga (la conferinţă) 144 pe data de 28 ? 
Bebel şi L[ic]bk[nccht] se duc ; de aici va merge, probabil, 
Bernstein, insist să participe. 

în ce priveşte banii, trimit anexat un cec de 20 de lire 
şi sper că astfel dl. Vautour se va linişti. 

Publicat pentru prima oară in limba originalului in cartea : F. Engels, P. et L. Lafargue . 
• Correspondance", t. II ,  Paris, 1956 
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Al tău 
F. E. 

Originalul în l imba eng:eză 
Tradus din l imba engleză 

Engels către John Lincoln Mahon 
la Londra 

După cite ştiu, G.J. H[arney] mai e în Anglia. De îndată 
ce voi afla ceva mai precis, vă voi da de ştire ; voi încerca 
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neîntîrziat să-i scriu şi să-i descopăr domiciliul actual. Dacă 
pot să fiu cît de cît de folos domnului Atherley Jones 145, 
m-aş bucura să mă viziteze ; sînt aproape în fiecare seară 
acasă. 

Incă n-am avut timpul necesar pentru a studia pe înde
lete Programul dv. astfel incit să-mi formulez o părere ; pre
scripţiile medicale mă opresc să citesc la lumina lămpii de gaz. 

{Londra] 14/11/89 
Publicat pentru prima oară în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

8 1  

Al dumneavoastră sincer F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus dia limba germană 

Engels către Karl Kautsky 
la Viena 

Londra, 20 febr. 89 

Dragă Kautsky, 
Alăturat îţi înapoiez articolele din „N[eue] Z[eit]" cu cîteva 

sumare observaţii marginale. Cusurul lor principal constă în 
lipsa materialului de bună calitate. Taine şi Tocqueville, cei doi 
idoli ai filistinului, nu sînt suficienţi în cazul de faţă. Dacă 
ai fi scris lucrarea aici, ai fi găsit un material de cu totul altă 
calitate : un vast material de categoria întîi şi unul mai bun 
de categoria a doua. In afară de asta, cea mai bună lucrare 
despre ţărani este cea scrisă de Kareiev în limba rusă. Dacă 
ai putea consulta acolo : 

Moreau de Jonnes, „Etat econ[omique] et sociale de la 
France depuis Henry IV jusqu'ă Louis XIV", Paris, 1867, o 
vei citi cu folos. 

Secţiunea a II-a, p. 3. Aici lipseşte o expunere clară a 
felului cum apare monarhia absolută ca un compromis firesc 
între nobilime şi burghezie şi cum este de aceea obligată să 
apere interesele ambelor părţi şi să-şi manifeste bunăvoinţa 
faţă de una, ca ii faţă de cealaltă. In aste condiţii nobilimii 
- anihilată din punct de vedere politic - îi revine rolul de 
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a jefui ţăranii şi tezaurul statului şi de a exercita o influenţâ 
politică indirectă prin intermediul curţii, armatei, bisericii 
şi al înalţilor demnitari, în timp ce burgheziei îi revine rolul 
de a institui tarife vamale protecţioniste, monopoluri, o juris
dicţie şi o administraţie relativ reglementate. Dacă porneşti 
de la aceste consideraţiuni, multe lucruri se vor limpezi şi 
simplifica. 

în această secţiune lipseşte şi menţionarea vîrfurilor ma
gistraturii (noblesse de robe) şi a juriştilor - la robe - în 
genere, care în fapt constituiau şi ei o stare privilegiată şi 
deţineau o putere considerabilă în parlamente chiar împotriva 
coroanei ; în acţiunea lor politică, ei se manifestau ca apără
tori ai instituţiilor care vizau limitarea puterii coroanei, s i
tuîndu-se astfel de partea poporului ; dar în calitate de j u
rişti, ei erau corupţia însăşi (vezi „Memoires" de Beaumar
chais). Ceea ce spui mai tîrziu despre această tagmă, nu 
ajunge. 

III, p. 49, compară nota 1, alăturată, extrasă din Kareiev. 
La p. 50 „această categorie de burghezi" se transformă 

subit în „bourgeois par excellence", ceea ce contrazice fla
grant tocmai descompunerea clasei burgheze, despre care e 
vorba. De altfel, generalizezi prea mult, devenind adeseori 
absolut acolo unde se impune cea mai evidentă relativitate. 

IV, p. 54. Aici ar trebui menţionat într-o oarecare măsură 
cum aceşti plebei, care se află în afara orînduirii pe stări,  
fiind deci relativ lipsiţi de drepturi şi în afara legii, au ajuns 
abia treptat  în decursul revoluţiei la ceea ce tu numeşti �sans 
quilottisme" (încă un ism !) şi ce rol au jucat ei. Atunci vei 
reuşi să depăşeşti dificultăţile pe care încerci să le ataci la 
p. 53 prin afirmaţii vagi şi aluzii misterioase cu privire la 
noile moduri de producţie. Va reieşi clar că burghezii au fost şi de data aceasta, ca întotdeauna, prea laşi pentru a-şi apăra 
propriile interese, că, începînd cu Bastilia, plebeii au trebuit 
să ducă în locul lor tot greul şi că, fără intervenţia lor, la 
14 iulie, 5-6 octombrie pînă la 10 august, 2 septembrie 
ş.a.m.d., burghezia ar fi fost de fiecare dată înfrîntă de către 
ancien regime, coaliţia în alianţă cu curtea ar fi înăbuşit re
voluţia, aşadar că numai aceşti plebei au înfăptuit revolu
ţia 146 ; acest lucru n-ar fi fost însă posibil dacă plebeii n-ar 
fi atribuit revendicărilor revoluţionare ale burgheziei un sens 
e care ele nu îl aveau. împin{înd a;tfel egalitatea şi frater
nitatea la ultimele lor consecinţe şi răsturnînd complet sensul 
burghez l aestor lozini pentu că cst sens împins la 
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extrem &e transforma în chiar contrariul său. e altfel, ega
litatea şi fraternitatea plebee trebuiau să fie doar un vis, 
într-o vreme cînd se-ncerca să se înfăptuiască tocmai con
trariul şi ca întotdeauna - ironie a istoriei - această accep
ţie plebee a lozincilor revoluţionare a devenit pîrghia cea mai 
puternică pentru realizarea acestui contrariu : egalitatea bur
gheză - în faţa legii - şi fraternitatea - în cadrul ex
ploatării. 

Eu aş vorbi mult mai puţin despre noul mod de pro
ducţie. El este de fiecare dată despărţit de faptele de care 
aminteşti printr-o prăpastie uriaşă. Prezentat în felul acesta, 
nemijlocit, el apare ca o pură abstracţiune care nu lămu
reşte deloc lucrurile, ci, dimpotrivă, le face şi mai neclare. 

In ceea ce priveşte teroarea, ea a fost de fapt o măsură 
de război, atîta timp cît a avut în genere un sens. Clasa sau 
acea fracţiune a clasei care putea să asigure singură victoria 
revoluţiei, nu numai că s-a menţinut în felul acesta la pu
tere (ceea ce nu a fost greu după înăbuşirea răscoalelor), dar 
şi-a asigurat şi libertatea de mişcare, elbow-room, posibilita
tea de concentrare a forţelor aUpra punctului hotărîtor, fron
tierele ţării .  La sfîrşitul lui 1793 acestea erau aproape sigure ; 
1794 a început bine, armatele franceze făceau aproape peste 
tot progrese. Comuna 141, cu t�ndinţele ei extremiste, a deve
nit inutilă. Propaganda ei revoluţionară a ajuns să fie o pie
dică atît pentru Robespicrrc cît şi pentru Danton, care, amîn
doi, - dar fiecare în fel ul său - doreau pacea. ln conflictul 
dintre cele trei tendinţe, victoria a revenit lui Robespierre, 
dar acum teroarea constituia pentru el singurul mijloc 
de automenţinere, frizînd absurdul : la 26 iunie, prin victoria 
de la Fleurus 148, J ourdan a pus la picioarele Republicii în
treaga Belgie ; teroarea n-a mai putut fi menţinută ; la 27 iu
lie, Robespierre a căzut de la putere şi a început orgia bur
gheză. 

„Bunăstare pentru toţi prin muncă" exprimă chiar prea 
categoric aspiraţiile fratenităţii plebee de atunci .  Ce urmăreau 
acestea, n-a putut spune nimeni, pînă ce, mult timp după că
derea Comunei, Babeuf le-a dat o formă precisă. Dacă Co
muna, cu aspiraţiile ei de fraternitate, a venit prea devreme, 
Babeuf, în schimb, a venit prea tîrziu. 

1 00. Cerşetori - vezi nota II din Kareiev 149• 
Secţiunea consacrată ţăranilor păcătuieşte prin lipsa ori

căror surse, cu excepţia celor mai obişnuite. 
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Stupizeniile lui Ranke 38) - foarte bune. Din păcate, la 
Sybel 39), n-ai folosit lucrările adversarilor lui austrieci. Ai fi 
putut găsi în ele cîte ceva referitor la a doua împărţire a 
Poloniei i50 etc. şi, deoarece aceste lucrări au la bază docu
mente de arhivă, ele trebuiesc neapărat folosite. 

:� 
în ceea ce-l priveşte pe Rudolf 40), istoria a arătat că şi în 

Austria desfrîul feudal, în care prinţul şi familia lui cinstesc 
pe femeile supuşilor lor, dacă binevoiesc a avea cu ele legă
turi trupeşti, face loc desfrîului burghez, în care binevoitorul 
trebuie să dea socoteală în duel sau în faţa instanţei de divorţ, 
soţului sau fratelui aceleia căr�ia i-a arătat bunăvoinţă. 

Calde salutări Louisei, de asemenea lui Frankel, Adler etc. 
Ce face Bardorf ? Nu se mai aude nimic de el. 

Hyndman încearcă prin Bax să-l ademenească pe Edc 
într-0 alianţă cu el şi posibiliştii. Măgarul îşi închipuie că la 
noi lucrurile merg ca în clica de literaţi, unde se fac şi se 
desfac alianţe după bunul plac, fiindcă nu te sprijină nimeni. 

Ce părere ai de romanul despre Rudolf din „Egalite" ? 

Nota I - Starea a patra 

Al tău 
F. E. 

Ideea despre o a patrd stare alături de starea I, II, III 
apare foarte timpuriu în revoluţie. Chiar la început apare 
lucrarea lui Dufourny de Villiers, „Cahier du 4 ° ordre, celui 
des pauvres journaliers, des infirmes, des indigents etc„ l'or
dre des infortunes - 25 avril 1789".  Dar de cele mai multe 
ori prin starea a patra se înţelege ţăranul. De ex. Noilliac : 
„Le plus fort des pamphlets. L'ordre des paysans aux Etats
generaux. 26 fevr[ier] 1789", p. 9 :  „Prenons de la constitu
tion suedoise Ies quatre ordres". 41) - Vartout, „Lettre d'un 
paysan ă son cure, sur une nouvelle maniere de tenir Ies 
Etas-generaux", Sartrouville 1789, p. 7 : „J'avons entendu 

8) L. Ranke. „Uber die Epochen der neueren Geschichte". -
Nota red. J9) H. Sybel . �Geschichte der Revolutionszeit von 1789-1795". 
Nota red. 0) Rudolf Franz Karl Joseph. - Nota red. 41 ) - „Să luăm din constituţia suedeză cele patru stări". 
Nota trad. 
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lire que dans un pays qui est au Nord„.  on admettait aux 
Etats asasembles l'ordre des paysans 42) - întîlnim şi alte 
interpretări privind starea a patra : o broşură înţelege prin 
-starea a patra pe negustori, o alta pe magistraţi etc. 

Kareiev : „Ţăranii şi problema ţărănească în Franţa în 
ultimul sfert al secolului al XVIII-lea", Moscova 1879, p. 327. 

Nota II. Cerşetori 

„Este semnificativ că numărul celor sărăciţi (niscih, niScyi 
înseamnă sărac lipit pămîntului) era mai mare în provinciile 
care treceau drept cele mai rodnice. Aceasta se datora fap
tului că în regiunile respective foarte puţini ţărani erau pro
prietari de pămînt. 

Dar să lăsăm cifrele să vorbească : în Argentre (Bretagne), 
din 2300 de locuitori care nu trăiesc de pe urma industriei sau 
comerţului, mai bine de jumătate o scot cu greu la capăt şi 
mai mult de 500 din ei au ajuns în sapă de lemn. In Dainville 
(Artois), din 130 de familii, 60 au sărăcit de tot. In Norman
dia : la Saint-Patrice, din 1500 de locuitori, 400 trăiesc din 
cerşit, la fel la Saint-Laurent, din 500, trei sferturi sînt în si
tuaţia de-a cerşi (Taine). Din documente ale Judecătoriei din 
Douai aflăm că, de pildă, într-un sat de 332 de familii, jumă
tate trăiesc de pe urma cerşitului (Paroh}a Bouvignies). In 
alt sat, din 143 de familii, 65 au sărăcit (Parohia Aix) . Intr-un 
al treilea, la 413 familii, vreo 100 sînt sărace lipite pămîntului 
(Parohia Landus) etc. în senechaussee 43 Puy en Velay, din 
120 OOO de locuitori, 58 897 sînt, potrivit datelor parohiale, în 
imposibilitate de a plăti orice fel de impozit («Archives Parle
mentaires de 1787 a 1860», vol. V, p. 467). În spatele departa
mentului Carhaix, situaţia era următoarea : Frerogan : 1 0  fa
milii înstărite (dostatofoyi, avute), 1 0  sărăcite, 10 aduse în 
sapă de lemn. Motref : 47 familii cu dare de mînă, 74 mai 
puţin avute, 64 săraci şi zilieri. - Paule : 200 de gospodări i, 
din care cea mai mare parte s-ar putea numi pe bună drep
tate gazde de cerşetori (Archives Nationales, BA, IV, 1 7) -
Documentele parohiei Marboeuf deplîng faptul că, din 500 de 
locuitori, circa 100 sînt cerşetori (Boivin - Champeaux, .. No
tice Historique sur la Rev[olution] dans le dep[artemen]t de 
l'Eure»�, 1872, p. 83) Ţăranii din satul Harville spun că, din 

42) - „Am auzit că într-o ţară din nord„. starea ţăranilor era 
„admisă în adunarea stărilor". - Nota trad. 43) - tribunal în statele feudale mici. - Nota trad. 
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cauza lipsei de lucru, mai bine de o treime din ei au ajuns 
5a cerşească (Requete des habitants de la Commune d'Har
ville, Archives N ationales). 

Nici in oraşe situaţia nu era mai bună. In 1787, la Lyon 
erau 30 OOO de muncitori pauperizaţi . La Paris, din 650 OOO 
de locuitori, un număr de 1 18  784 erau indigents 44) (Taine, I, 
507). La Rennes, o treime din locuitori trăiau din pomeni, iar 
o altă treime erau permanent în primejdie de a sărăci (Du
chatellier, «L'Agriculture en Bretagne„, Paris 1863, p. 178) . 
Orăşelul jurasic Lons - le Saunier sărăcise într-atît, încît 
atunci cînd Constituanta 151 a introdus censul electoral, d in 
6518 locuitori numai 728 au putut fi citaţi ca cetăţeni activi 
(Sommier, «Hist[oire] de la Rev[olution] dans le Jura» Paris, 
1 846, p. 33) . Nu e, deci, nici o mirare că, pe vremea revoluţiei, 
numărul celor care trăiau din cerşit se ridica la milioane. 
Astfel, o broşură clericală din 1791 spune că în Franţa existau 
6 milioane de săraci (indigents) (<•Avis aux pauvres sur la re
vol[ution] presente et sur Ies biens du clerge», p. 15), ceea ce 
e totuşi exagerat. Dar cifra dată pentru anul 1774 - 1 200 OOO 
de pauperi - pare a fi conformă cu realitatea (Duval, -Ca
hiers de la Marche», Paris, 1873, p. 1 16)" .  

(M-am gîndit că  te-ar interesa cîteva exemple reale). 
Kareiev, p. 211-13. 
(Te rog să pui concizia însemnăirilor mele e seama lipsei 

de timp şi a marginilor redu5e ·ale hîrtiei. De altfel n-am avut 
timp nici pentru a compara diferitele izvoare. Am scris totul 
din memorie - de aceea uneori nu am putut preciza lucru
rile pe cît aş fi dorit). 
Publicat pentru prima oară 
in revi;ta „Istorik-marksist" 
Nr. 2 (30) 1933 

82 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către John Lincoln Mahon 

Dragă Mahon, 

122, Regent's Park Road, N. V. 
[Londra] 21  febr. 89 

Am primit o scrisoare de la Harney. Este tot la Maccles
field (58, Bridge st.) şi suferă atît de mult din a uza vechii 

44) - nevoia�i. - Nota trad. 
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lui metehne, guta reumatică, încît a trebuit să-şi dicteze scri
soarea. Spune că în starea în care se află acum „nu am dis
poziţia să mă întîlnesc cu cineva şi, după cum vedeţi, nu sînt 
în stare să scriu nici măcar o scrisoare cît de scurtă. Dar nu 
cred nici că i-aş putea fi de vreun folos domnului Atherley 
Jones întru realizarea nobilei sale intenţii şi îndeplinirea da
toriei sale de fiu şi anume : culegerea scrierilor tatălui său 
pentru a le publica din nou". 

Aşadar, în ce-l priveşte pe Harney, trebuia să mă bizui 
pe dumneata şi pe A. Jones, care veţi proceda cum credeţi 
că e mai bine. 

Este foarte posibil să am cîteva numere răzleţe din „Peo
ple's Paper", dar chiar dacă le am, nu voi putea să le caut, 
pînă nu voi avea timpul necesar pentru a pune în ordine co
lecţia mea de ziare vechi, cu broşuri etc. 

Publ icat pentru prima oară \n : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

83 

Al dumitale sincer 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 23 febr. 89 
Dragă Sorge, 
Am primit cartea poştală din 1 9  ian. şi scrisoarea din 

10 febr. Am primit, de asemenea, „Labor Standard", iar arti
colele d-nei W[ischnewetzky] le voi da lui Tussy care le va 
folosi pentru o eventuală reeditare a lui „Labour Mov[emen]t". 
Ele conţin un material caracteristic pentru America. O ase
menea neglijenţă în ceea ce priveşte măsurile de asigurare 
împotriva incendiilor etc. ar fi aici, în Europa, pur şi simplu 
păgubitoare. Dar la voi lucrurile se petrec ca şi la căile ferate 
şi în alte locuri ; principalul e să existe, indiferent cum, res
tul nu contează. 
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Mulţumesc pentru nota cu privire la Appleton 152. Fiind 
întrebat, Sonnenschein a declarat că i-a vîndut lui Appleton 
500 de exemplare din ediţia cu preţ redus. 

N-am văzut ziarul „Der Arme Teufel" - acesta este lec
tura preferată a lui Motteler şi nimeni nu-l invidiază pentru 
ea. Cele scrise de el despre A[veling] sînt o minciună sfrun
tată. 

Ii voi comunica lui Kautsky ceea ce crezi tu despre Rap
paport 153• Materialul insuficient şi dorinţa de a fi multilate
rali îi ajută pe unii să ajungă acolo unde nu le e locul. 
K[autsky] este la Viena din iulie anul trecut şi nu se întoarce 
pînă în iulie viitor. 

Ţi-am trimis recomandat un pachet de cărţi conţinînd, în 
afară de cîteva lucrări franceze, şi „Sfînta familie". Nu-i spune 
însă lui Schlltter că ţi-am trimis-o ; încă înainte de plecarea 
mea în America aproape că îi promisesem pentru Arhivă l 
exemplarul meu de rezervă, dar tu treci înaintea lui. O să 
sosească probabil în martie sau aprilie. 

Apoi, - tot cu poşta de astăzi - în afară de Comm01i
weal şi Gleichheit, încă un pachet cu lucrări franceze. Prele
gerile lui Laf[argue] şi ale lui Deville 45) nu se mai găsesc aici 
şi de la autori nu obţii nici un răspuns. Dar eu le cer mereu 
cu insistenţă. 

Cred că ai primit numerele din „Egali te" . Blanquiştii nu 
au avut noroc cu al lor „Cri du Peuple" ; erau plicticoşi de 
moarte, astfel că s-au văzut siliţi (ceea ce Vaillant a dorit de 
la bun început, dar a fost în minoritate) să colaboreze cu 
Guesde, Laf[argue] etc. Li s-au alăturat şi cîţiva radicali ne
mulţumiţi. Pînă acum combinaţia merge bine şi să sperăm că 
aşa va fi şi în viitor. Pe curînd cîteva noi numere. 

La ultimele alegeri de la Paris, posibiliştii s-au discreditat 
lamentabil, susţinîndu-1 pe oportunistul Jacques 46). Acum 
muncitorii au început să-i părăsească. In provincie, unde si
tuaţia e mult mai bună decît la Paris, ei şi-au pierdut toţi 
adepţii .  Incercarea de a ţine la Paris, cu sprijinul trade-uni
onurilor engleze şi al lui Hyndman, aliatul lor redincios de 
aici, un congres internaţional fără francezii noştri, dar cu bel
gienii, danezii şi olandezii şi, după cum sperau ei, mai tîrziu 
şi cu germanii, eşuează penibil. Germanii declară că nu vor 

45) P. Lafargue. „Le Materialisme economique de Karl Marx", 
G. Deville. „L'Evolution du capital". - Nota red. 

6) Vezi volumul de faţă, p. 1 27-128. - Nota red. 
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participa la mei un congres, dacă la Paris vor avea loc două. 
Ambele partide sînt invitate la Haga 144 pe data de 28 crt. 
pentru o conferinţă la care vor participa din partea germani
lor Liebk[necht], Bebel şi Bernstein, iar pe de altă parte, olan
dezii şi belgienii. Laf[argue] va merge şi el. Acolo, posibiliştii 
fie că vor fi nevoiţi să mai cedeze, fie şi-i vor ridica pe toţi 
împotrivă. 

In Germania, haosul e din ce în ce mai mare. Filistinul 
nu mai are încredere în cei de la putere de cînd a murit bă
trînul Wilhelm 47), iar Bismarck a început să se clatine. Nă
tărăul ăsta tînăr şi înfumurat se crede un al doilea Fritz 8), 
numai că mai mare ca el (pour rire 49)), vrea să fie şi împărat 
şi cancelar, iar ultrareacţionarii, preoţii şi iuncherii de la curte 
fac tot ce pot pentru a-l întărita împotriva lui Bisma[rck] şi a 
provoca un conflict. Intre timp, tinerelul Wilhelm 50) îi pensio
nează pe toţi bătrînii generali, înlocuindu-i cu favoriţii lui. 
Incă trei ani şi toate posturile de comandă vor fi în mîinile 
acestor filfizoni cu gura mare, iar armata va fi coaptă pentru 
o nouă Jena 14. Bism[arck] îşi dă seama de situaţie şi aceasta 
l-ar putea determina să declanşeze foarte curînd războiul, mai 
ales dacă înfumuratul de Boulanger ajunge la putere. Şi atunci 
să vezi comedie : o alianţă a Franţei cu Rusia care să le in
terzică francezilor orice revoluţie, căci altminteri Rusia s-ar 
întoarce împotriva lor. Sper însă că primejdia va trece. 

Calde salutări soţiei tale, 

Pub!icat pentru prima oară 1n : 
„Briefe und Auszlge aus Briefen 
vo. Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx u.A. an 
'. A. Sorge und Andere". Stuttgart, 1908 

47) Wilhelm I. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

�8) Frderic al II-lea, rege al Prusiei. - Nota red. 
40) are haz. - Nota trad. 
0) Wilhelm al II-lea. - Nota red. 



Scisoi din 1889 

84 
Engels către Paul Lafargue 

la Le Perreux 

151 

Lodra, 12 martie 89 

Dragul meu Lafargue, 
Posibiliştii s-au purtat aşa cum trebuia - şi pentru ei 

şi pentru noi 155. Mi-a fost teamă că vor accepta - cu anu
mite rezerve, aparent insignifiante, dar suficiente pentru a 
încurca totul. Din fericire par să fie prea angajaţi pe drumul 
mai demult ales, acela de a-şi exploata ficiar poziţia lor 
în Consiliul municipal. De astă dată şi-au dat singuri lovitura 
de graţie. 

Relativ la cei 50 OOO de franci ai Consiliului municipal� 
probabil că îi vor primi, asta nu o s-o împiedicaţi. N-au decît 
să-şi organizeze congresul cu aceşti bani, nici o pagubă ; toţi 
banii Consiliului 'municipal al Parisului nu vor fi suficienţi 
pentru a fabrica un congres socialist, afară doar dacă ar fi 
vorba de un congres de batjocură. 

Germanii au făcut destule concesii, altele nu vor mai face. 
Olandezii au fost atacaţi în mod direct de către posibilişti, el
veţienii şi danezii fac cauză comună cu germanii, iar belgienii 
sînt scindaţi, căci, dacă aşa cum afirmaţi voi , cei din Bruxelles 
sînt posibilişti convinşi, flamanzii se comportă cu mult mai 
bine ; n-ar trebui decît să fie scoşi de sub influenţa celor din 
Bruxelles. Pînă icum ei au lăsat politica externă în întregime 
în mîinile celor din Bruxelles, poate că de astă dată lucrurile 
se vor schimba. 

Marea nenorocire constă în aceea că tocmai în acest mo
ment decisiv voi n-aveţi un ziar. Dl. Roques este un imbecil, 
care-şi aruncă banii pe fereastră. Actuala sa redacţie îl va 
costa de zece ori cei 35 de franci pe zi, din cauza cărora el i-a 
concediat pe singurii redactori care ar fi putut să facă din 
ziarul lui un ziar de succes 156• Dar nu se mai poate schimba 
nimic, totul s-a petrecut în momentul cel mai nepotrivit. 

Dacă, aşa cum înţeleg din scisoarea dumitale, aţi invitat 
la Conferinţă League 68 fără a invita şi Federation 67 de aici. 
aţi făcut o greşeală. Trebuia fie să le ignoraţi pe amîndouă, 
fie să le invitaţi. Mai întîi, federaţia este în mod cert mai 
importantă decît liga, iar apoi, o asemenea situaţie le oferă 
pretextul să susţină că această conferinţă a fost organizată 
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fără ştiinţa lor. Faţă în faţă cu voi, Hyndman n-ar fi putut 
pricinui nici un rău, ba dimpotrivă ; chiar dacă aici el se dă 
drept reprezentant al posibiliştilor în problemele legate de 
Congres, el n-a avut, totuşi, curajul să-i .are în ultima vreme 
în ziarul său 51), ba chiar i-a mustrat, ce-i drept nu prea aspru. 
Iar Bernstein, care cunoaşte toate acestea, ar fi ştiut să-l ţină 
in limitele cuvenite. Dar era treaba germanilor să convoace 
conferinţa, şi Liebk[necht] a acţionat sau a neglijat să acţio
neze - mînat, ca de obicei, de un impuls de moment. 

Trimit scrisoarea dumitale lui Bernstein, pentru ca el să 
o folosească pentru numărul de joi al ziarului 52). Cu aceeaşi 
poştă trebuie să-i scriu lui Liebk[necht] - aşa că închei. Iţi 
trimit alăturat un cec de 20 lire care sper că te va scoate e 
moment din încurcătură. 

lmbrăţişeaz-o pe Laura din partea mea. Sper că i-a trecut 
răceala. 

Cu prietenie, al dumitale. 
F. E. 

Publicat pentru prima oară Originalul în limba franceză 
în cartea : F. Engels, P. et L. Lafargue. Tradus din limba francezi 
„Correspondance"', t. II, Paris, 1956 

85 
Engels către Conrad Schmidt 

la Berlin 
122, Regent's Park Road, N. W. 

Londra, 1 2  martie 89 
Stimate domnule. doctor, 
Vă cer scuze că abia astăzi pot răspunde la scrisoarea dv. 

din 5 crt. Am avut în vizită o familie din Germania şi n-am 
fost liber nici o clipă. 

Aşadar, după aventurile de la Universitate, aventuri cu 
presa 157. Exact ca în 1 842-45158, şi acum vă puteţi face o 
jmagine despre fel ul cum ne-a mers nouă atunci. Astăzi, însă, 

51) "Justice4, - Nota red. H) "Der Sozialdemokrat." - Nota red. 
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am mai avansat cu un pas şi urzelile cercurilor oficiale, chiar 
dacă sînt la fel de răutăcioase ca atunci, nu mai ţintesc atît de 
departe. 

Dacă vă veţi adresa lui Meissner, să vă referiţi direct nu
mai la mine ; iar dacă el mă va solicita, voi face bucuros tot 
ce-mi stă în putinţă. Ştiu, însă, că, de regulă, el refuza din 
principiu broşurile şi n-ar trebui să mă mir dacă va invoca 
ace;;t motiv. 

Dar vreau să vă mai fac o propunere : scrieţi-i, totuşi, lui 
Karl Kautsky, e cae l-aţi cunoscut aici - Igelgasse 13/I, 
Viena IV -, dacă nu pate el să aranjee ca Dietz să ia lu
crarea la Stuttgart. Sau, mai departe, Dr. H. Braun, Minchen, 
dacă nu vă poae recomanda un editor. 

Dacă pe durata sesiunii Reichstagului doriţi să vă dau 
scrisori de recomandare către Bebel, Liebknecht sau Singer, 
vă stau cu plăcere la dispoziţie. 

Dacă lucrarea nu e grea mare, poate că ar prelua-o Kaut
sky pentru „Neue Zeit" 59• 

Aşadar, şi dv. locuiţi pe Dorotheenstrasse - şi eu am 
locuit acolo în 1841 1°, în partea de sud, ceva mai la răsărit 
de Friedrichstrasse - probabil că acum s-a schimbat mult 
totul. 

Am avut plăcerea să primesc şi rîndurile dv. din 18 ian. 
Sper că planurile dv. legate de activitatea literară, la care 
v-aţi referit în scrisoare, se vor realiza. Bineînţeles, mai înti i 
trebuie să vă acomodaţi cu această lume nouă, şi dacă acolo 
lucrătorii din presă sint la fel ca cei de aici, cu greu veţi 
putea ocoli cîteva cunoştinţe inevitabile, dar nu tocmai de
zirabile. 

Am văzut raportul Sweating-Committee - sînt două fo
liante groase (cu depoziţii ale martorilor) şi nu prea cred că 
vă veţi simţi atras să le prelucraţi. Dacă, însă, vreţi să luaţi 
cunoştinţă de ele mai înainte, le veţi găsi 1a Bibliota Reichs
tagului ; orice deputat vi le poate procura. Iar dacă apoi veţi avea poftă să le cercetaţi emeinic, vi le t"imit eu cu plăcere. 

Pînă atunci, sincere salutări, împreună cu rugămintea de 
a mai comunica ocazional cu mine. 

Publicat pentru prima oară In : �Sozialistische Monatshefte", 
Nr. 15 şi 16, 1920 

Al dv. F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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86 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

[Londra] 21 mariie Si 
Dragul meu Lafargue, 
Aveţi amîndoi dreptate, şi dumneata şi Bebel, chestiunea 

este foarte simplă. 
La Haga 14 s-a hotărît ca, în cazul în care posibiliştii nu 

vor accepta condiţiile fixate, belgienii şi elveţienii să ia ini
ţiativa convocării unui conges la Paris şi să se dea o decla
raţie comună împotriva posibiliştilor ; acest congres urmează 
să se ţină la sfîrşitul lui septembrie. 

Acest lucru s-a hotărît - presupunînd că nu erai de 
faţă - în prezenţa lui Bonnier, interpretul vostru de ger
mană, care cunoaşte problema. Belgienii au consimţit fără nici 
o rezervă. 

Dacă acum, belgienii şi elveţienii vor lua iniţiativa, orga
nizaţiei voastre îz va reveni sarcina de a organiza şi pregăti 
totul, astfel încît să obţineţi tot ceea ce doriţi, trebuie însă 
să aveţi puţină răbdare. 

Dacă grupele voastre se vor comporta tot atît de nesă
buit ca posibiliştii, nu va fi decît vina lor dacă totul se va 
termina cu un succes al posibiliştilor. 

Se pune problema de a face să eşueze congresul posibi
liştilor. Acţiunea e bine pornită, numai nerăbdarea voastră să 
nu strice totul. 

In faţa lumii posibiliştii au apărut într-o lumină defavo
rabilă. Acum aveţi grijă să nu apăreţi şi voi la fel, dînd im
presia că vreţi să comandaţi socialiştilor celorlalte naţiuni. 

Belgienii trebuie să acţioneze acum, altminteri vor cădea 
în acelaşi păcat. Vă rog - nu le furnizaţi vreun pretext 
plauzibil, care să-i scoată din încurcătură. 

Dacă belgienii nu întreprind nimic, asta nu înseamnă, 
după părerea mea, că s-a spus ultimul cuvînt, afară doar dacă 
nu veţi dăuna propriilor voastre interese, acţionînd într-un 
mod necugetat. 

Congresul vostru nu se poate ţine la 14 iulie, asta e sigur 
- riscaţi să-l ţineţi singuri. Nu discut oportunitatea unei date 
sau a alteia, asta pare să se fi hotărît la Haga şi voi n-o veţi 
putea schimba orice aţi face. 
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In cadrul negocierilor nu poţi obţine tot ce doreşti. Ger
manii au fost şi ei nevoiţi să cedeze în multe privinţe pentru a 
asigura o acţiune comună. Acceptaţi deci ceea ce vi se oferă, 
în fond este tot ceea ce aveţi dreptul să cereţi şi asta, dacă 
nu veţi comite nici un fel de greşeli, va duce la excluderea 
internaţională a posibiliştilor şi la recunoaşterea voastră drept 
singurii socialişti francezi cu care merită să întreţii relaţii. 

Greşeala a fost aceea că nu ţi s-a dat şi dumitale în mod 
oficial o copie a rezoluţiei adoptate la Haga în acest sens. Ştii 
însă că nu este prima oară cînd la conferinţele internaţionale 
se procedează atît de neglijent. 

Alăturat „Justice". 

Cu prietenie, al dumitale 
F. E. 

Pregătim un răspuns în care intrigile posibiliştilor 161 să 
fie dezvăluite englezilor. Vedeţi bine că noi facem tot ce ne 
stă în putinţă, dar toate acestea vor fi zadarnice, dacă voi veţi 
fi la fel de încăpăţinaţi ca posibiliştii. 

Publicat pentru prima oară in : 
„Le Populaire de Paris", Nr. 9�8 
din 29 noiembrie 1920 
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Originalul î n  l imba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 23 martie 89 

Dragul meu Lafargue, 
Este absolut sigur că la Haga 14 s-a convenit ca, în caz 

că posibiliştii nu vor întreprinde nimic, belgienii şi elveţienii, 
reprezentanţii celor două naţiuni neutre, să convoace congre
sul ; să se publice o declaraţie comună împotriva posibiliştilor ; 
şi . să se convoace congresul pentru sfîrşitul lui septembrie la 
Paris. 

Bernstein îmi spune că te-a informat în această privină 
şi, de altfel, mi se pare imposibil să se petreacă ceva de o 
asemenea importanţă fără ca d-ta să ai cît de cît cunoştinţă 
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de el. Bernstein mai spune că atunci cînd nu erai dumneata 
de faţă, era Bonnier. 

Dacă acum vrem totuşi să ducem lucrurile la bun sfîrşit, 
este absolut necesar ca toţi să se supună celor hotărîte. 

Puteţi foarte bine să lăsaţi iniţiativa convocării în seama 
belgienilor şi elveţienilor, un congres internaţional se poate 
întruni şi fără o convocare din partea socialiştilor din locali
tatea în care urmează să aibă loc. Este cert că munca propriu
zisă de organizare şi pregătire va fi în mîinile voastre, şi cu 
asta vă puteţi declara mulţumiţi. Dacă veţi cere mai mult, nu 
veţi avea nici un congres şi posibiliştii vor ieşi învingători din 
această luptă : ei îşi vor ţine în faţa întregii Europe congresul 
lor, care va fi atunci singuruL congres muncitoresc internaţio
nal al anului. 

Dacă chestiunea ar mai putea fi discutată, aş înclina pen
tru opinia voastră şi anume ; Congresul să se ţină paralel cu 
cel l posibiliştilor, chiar cu riscul unui conflict cu ei . Dar s-a 
exprimat părerea ca el să se ţină în septembrie, şi aşa s-a şi 
hotărît. Asupra acestui lucru nu este cazul să revenim, iar 
dacă voi insistaţi în acest sens, veţi ţine congresul doar între 
voi şi vă veţi face de rîsul Europei spre marea desfătare a 
posi biliştilor. 

Pe de altă parte, F·am scris lui Bebel că n-are dreptul să 
' ă dea un ultimatum şi să spună : dacă belgienii nu-şi vor res
pecta cuvîntul, noi sîntem liberi şi nu venim la congres ; că şi ei, 
germanii, s-au angajat prea mult pentru a mai putea da îna
poi şi că o retragere a belgienilor, în cazul că ar avea loc, 
ceea ce încă nu ştim, nu i-ar absolvi pe ceilalţi de obligaţiile 
lor mutuale. Bebel este un om cu mult bun simţ şi am toate 
motivele să cred că se va răzgîndi, numai voi să nu creaţi noi 
dificultăţi încercînd să reveni ţi asupra hotărîrilor luate la 
Haga. 

Chestiunea se află pe drumul cel bun şi numai de voi de
pinde să rămînă aşa. 

Chiar presupunînd că belgienii s-ar retrage, congresul ar 
fi convocat de elveţieni şi cum ei ar acţiona în numele celor
lalte naţionalităţi, succesul ar fi asigurat. 

Există doar un singur mijloc de a-i absolvi pe belgieni de 
obligaţiile lor sau de a le oferi un pretext pentru a nu-şi 
respecta cuvîntul, şi anume ca voi francezii să acţionaţi îm
potriva rezoluţiilor de la Haga şi să fiţi primii care să nu le 
respectaţi .  Dacă voi vă veţi orienta în acest sens, sînt aproape 
sigur că belgienii se vor alinia şi ei şi atunci posibiliştii vor fi 
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izolaţi - ceea ce constituie, de fapt, obiectivul principal ur
mărit. 

Răspunsul nostru la atacurile ziarului „Justice" 52) (nece
sar de cînd „Sozialdemokrat" s-a stabilit la Londra) este gata 
tipărit ; cu aceeaşi poştă vă trimit în banderolă 6 exemplare, 
din care cîte unul pentru Laura, Longuet şi Vaillant. Luni 
el va fi răspîndit în toată Londra şi va fi distribuit în toate 
adunările socialiste ; totodată va fi trimis şi în provincie. Sper 
că domnii posibilişti şi dl. Hyndman vor să aibă de ce să-şi 
amintească. 

Atacul din ziarul „Justice" 162 trebuie să-l ai, cred că ţi 
l-am trimis în ultima mea scrisoare. 

Repet deci : fiţi rezonabili, respectaţi întocmai hotărîrile 
luate, nu vă comportaţi astfel încît să-i lipsiţi pe cei mai buni 
prieteni de posibilitatea de a vă susţine, „give and take" 53), 
consideraţi poziţia cîştigată la Haga drept punct de plecare, 
drept o primă poziţie smulsă inamicului şi o bază pentru 
viitoarele succese. But do not force down the throat of the 
other nationalities things which they certainly will not swa
low 54) . Eu vă spun : pe jumătate aţi cîştigat bătălia, dică acum 
o pierdeţi, vina va fi numai a voastră. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 
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Cu prietenie, a l  d-tale 
F. E. 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Paul Lafargue 163 
la Le Perreux 

Londra, 25 martie 89 
Dragul meu Laf argue, 
Vorbeşti despre un congres în august, dar ştii, totuşi, că 

la conferinţă 144 s-a hotărît să se ţină la sfîrşitul lui septem-

52) „Congresul muncitoresc internaţional din 1889. Răspunsul zia
rului „Justice". - Nota red. 53) - „daţi şi luaţi". - Nota trad. 54) - „Dar nu băgaţi pe gîtul altor naţionalităţi lucruri pe care 
In mod cert nu le vor înghiţi". - Nota trai. 
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brie. Iţi repet : dacă vă abateţi cu o milionime de milimetru 
de la ceea ce s-a convenit la Haga, le furniaţi belgienilo,r pre
textul de a se retrage, şi atunci, aşa cn v-a spus-o Bebel, 
totul e compromis. Eu sînt gata să insist pe lîngă germani, 
pentru ca aceştia să exercite presiuni asupra belgienilor, dar 
nu voi acţiona decit atunci cind voi fi sigur că voi francezii, 
la fel ca şi ceilalţi, acceptaţi foră rezerve rezoluţiile conferin
ţei. Altminteri mi s-ar replica, şi pe bună dreptate : cum poţi 
să ne ceri nouă să ne angajăm pentru nişte oameni care nu-şi 
respectă obligaţiile asumate ? 

Aşadar : sau ţineţi congresul aşa cum s-a hotărît la Haga 
sau nu mai ţineţi nici un congres. Şi n ziua în care voi avea 
certitudinea că voi, parizienii, acceptaţi sincer şi fără rezerve 
rezoluţiile adoptate, în ziua aceea voi putea acţiona şi voi 
acţiona. 

Nu se pune problema dacă ar fi mai bine în august sau 
în septembrie - chestiunea aceasta este hotărîtă şi punerea 
ei din nou în discuţie ar aduce doar apă la moară posibi
liştilor. 

In privinţa lui Boulanger, sînt aproape sigur că va trebui 
să-l suportaţi şi că imbecilul de Rochefort, dacă nu se tică
loşeşte cu totul, ar putea ajunge din nou în Caledonia 55) drept 
recompensă pentru serviciile sale. Francezii trec din cînd în 
cînd prin perioade bonapartiste, iar cea de acum pare chiar 
mai ruşinoasă decît ultima. Ei vor suporta consecinţele pro
priilor lor acţiuni - este o lege a istoriei - şi după toate 
probabilităţile aceasta se va întîmpla chiar cu ocazia centena
rului marii lor revolutii. Intr-adevăr o ironie a istoriei. Fru
mos spectacol i se ofer

'
ă lumii - Franţa celebrînd jubileul re

voluţiei în timp ce se închină în faţa acestui aventurier ! 
Nu încape nici o îndoială că el va stoarce de bani marea 

finanţă, dar numai pentru a plăti datoriile provocate de cam
pania sa dictatorială şi pentru a-şi recompensa banda. Banii 
marii finanţe nu vor fi însă suficienţi. Aşa cum spunea Marx 
despre Boustrapa 54, el r trebui să fure banii întegii Franţe 
pentru a putea cumpăra cu ei întreaga Franţă 14. Iar pe voi -
pe voi vă va distruge. 

In ce priveşte războiul, pentru mine el constituie alterna
tiva cea mai groaznică. Altfel, puţin mi-ar păsa de capriciile 
d-nei Franţe. Dar un război la care ar lua parte 10 pînă la 
15 milioane de combatanţi, un război care, numai pentru a-i 

�5 Noua Cal edonie. - Nota red. 
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hrăni pe toţi aceştia, ar provoca devastări fără precedent, re
primarea şi mai violentă şi generală a mişcării noastre, o re
crudescenţă a şovinismului în toate ările şi în cele din urmă 
o epuizare de zece ori mai gravă decît cea de după 1815,  o 
perioadă de reacţiune bazată pe lipsa de vlagă a tuturor po
poarelor stoarse de puteri - toate aestea pentru şansa vagă, 
ca din acest război cumplit să rezulte o revoluţie - asta mă 
fogrozeşte. Mai ales că mişcarea din Germania ar fi repri
mată, strivită, nimicită prin forţă, în timp ce pacea ne aduce 
o victorie aproape sigură. 

Iar Franţa n-ar putea provoca de-a lungul acestui război 
o revoluţie fără să arunce Rusia, singura ei aliată, în braţele 
lui Bismarck şi să se vadă astfel distrusă printr-o coaliţie. 
Cea mai neînsemnată mişcare revoluţionară ar constitui o 
trădare faţă de patrie. 

Ce s-ar mai distra diplomaţia rusă ! 

Publicat pentru prima oară 
în întregime în cartea : F. Engels, 
P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 

8 9  

Cu prietenie, a l  dumitale F. E. 
Originalul în limba franceza 

Tradus din limba franceză 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 27 martie 89 

Dragul meu Lafargue, 
Ştii ce spune Hegel : Tot ce a fost stricat, a fost stricat 

din cele mai bune considerente posibile 165. Şi parizienii voştri 
îşi dau cea mai mare osteneală să dovedească acest lucru. 

Iată care e situaţia : 
După ce „Le Socialiste" a sucombat, partidul vostru a dis

parut de pe scena internaţională. Aţi abdicat, pentru celelalte 
partide socialiste din străinătate eraţi ca morţi. A fost întru 
totul vina muncitorilor vostri care nu au vrut să citească şi 
să susţină unul dintre cele

. 
mai bune organe pe care partidul 
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le-a avut vreodată. Dar odată distrus organul vostru de legă
tură cu ceilalţi socialişti, ei vor avea de suferit inevitabil con
secinţele fireşti ale comportării lor. 

Posibiliştii, rămaşi singuri stăpîni pe cîmpul de bătaie, 
au profitat de situaţia pe care voi le-aţi oferit-o ; ei şi-au fă
cut prieteni - la Bruxelles şi la Londra - cu ajutorul cărora 
s-au înfăţişat lumii drept singurii reprezentanţi ai socialiştilor 
francezi. Ei au izbutit să atragă la congresul lor pe danezi, pe 
olandezi, pe flamanzi. Şi dumneata ştii cît ne-am străduit noi 
ca să anihilăm succesul obţinut de ei. Acum germanii vă oferă 
posibilitatea, nu numai să intraţi din nou în mod strălucit în 
scenă, dar şi să fiţi recunoscuţi de către toate partidele orga
nizate ale Europei drept singurii socialişti francezi cu care vor 
să fraternizeze. Vi se oferă prilejul să anulaţi dintr-o singură 
lovitură efectul tuturor greşelilor comise, al tuturor înfrînge
rilor suferite, să vă recîştigaţi poziţia pe care inteligenţa voa
stră teoretică o merită, dar pe care a compromis-o tactica voa
stră eronată, vi se oferă un congres la care vor lua parte toate 
partidele cu adevărat muncitoreşti, chiar şi belgienii ; vi se 
of eră şansa de a-i izola pe posibilişti, aşa încît aceştia să tre
buiască să se limiteze la un bogus 56) congres. Pe scurt, vi se 
oferă cu mult mai mult decît aţi fi avut dreptul să speraţi, 
dată fiind situaţia pe care singuri v-aţi creat-o, Şi ce faceţi 
voi ? Vă apucaţi cu amîndouă mîinile de ceea ce vi se oferă ? 
Nicidecum, vă comportaţi ca nişte copii răsfăţaţi, vă tocmiţi, 
cereţi mai mult şi, cînd în fine sînteţi convinşi să acceptaţi 
ceea ce s-a hotărît de către toţi, veniţi cu noi pretenţii care 
pun în pericol tot ce s-a obţinut pentru voi. 

Important este pentru voi doair să se ţină un congres - şi 
anume la Paris - unde să fiţi unanim recunoscuţi ca singu
rul partid socialist francez admis pe plan internaţional ; şi, în 
opoziţie cu aceasta, congresul posibiliştilor să fie un „congres 
fantomă" în ciuda strălucirii pe care i-ar putea-o conferi 1 4  iu
lie şi fondurile secrete. Tot restul este secundar şi mai puţin 
decît secundar. Pentru a vă pune din nou pe picioare con
gresul vostru trebuie să se ţină şi n-are absolut nici o im
portanţă dacă în ochii publicului burghez el va părea un eşec. 
Pentru a vă recîştiga poziţia în Franţa, aveţi nevoie în primul 
rînd de recunoaştere internaţională şi de condamnarea inter
naţională a posibiliştilor. Vi se oferă această posibilitate - iar 
voi faceţi mutre ! 

H) - fantoă. - Nota trad. 
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Eu ţi-am mai spus, cred, că, pentru un succes în Franţa, 
data aleasă de voi ar fi fost mai bună. Acest lucru trebuia 
insă comunicat la Haga 144• Nu este vina celorlalţi că, în mo
mentul decisiv, voi aţi trecut în camera alăturată şi hotărîrea 
s-a luat în absenţa voastră. I-am expus lui Bebel conştiincios 
argumentarea voastră, rugîndu-1 s-o ia în consideraţie cu toată 
seriozitatea ; a trebuit însă să adaug că, după părerea mea, 
convocarea congresului - indiferent la ce dată - trebuie sa 
fie asigurată şi că orice acţiune care ar periclita convocarea 
ar fi greşită. Nu uita că reluarea problemei datei ar duce la 
mterminabile d iscuţii şi disensiuni şi că probabil la sfîrşitul 
lui octombrie toată lumea va cădea de acord asupra datei de 
14 iulie - dacă, în genere, convenirea asupra unei noi date 
va fi posibilă fără o nouă conferinţă care n-ar avea, desigur, 
loc niciodată. 

Iar dumneata îmi scrii cu o naivitate specific pariziană : 
fixarea datei congresului intenaţional este aşteptată cu ne
răbdare ! Dar data a fost fixată pentru sfîrşitul lui septem
brie şi tocmai „aceia" (care ,,aşteaptă" etc.) - tocmai ,,aceia" 
vor să schimbe această dată şi să provoace noi discuţii ! Va 
trebui să „se" aştepte pînă ce ceilalţi vor i luat cunoştinţă 
de noile propuneri ale „aceloraşi", le vor fi discutat apoi şi 
vor fi căzut de acord, dacă, în genere, un asemenea acord este 
posibil. 

,,Se aşteaptă şi protestul belgienilor". Dar nu numai bel
gienii protestează ; cu toţii au luat hotărîrea de a protesta în 
comun 57). Acest protest ar fi fost, probabil, acum un fapt îm
plinit, dacă voi n-aţi fi pus din nou totul sub semnul între
bării pretinzînd să se schimbe data ; şi atîta timp cît asupra 
acestei chestiuni nu va exista un acord, nimic nu se va realiza. 

Acceptaţi deci ceea ce vi se of eră, Căci lucrul cel mai im
portant este : victoria asupra posibiliştilor. Nu periclitaţi con
vocarea congresului, nu oferiţi un pretext celor din Bruxelles, 
pentru a se retrage din combinaţie, a căuta subterfugii şi a 
unelti. Nu stricaţi iarăşi tot ce s-a obţinut pentru voi. Nu 
puteţi avea tot ce doriţi, dar puteţi avea victoria. 

Nu-i împingeţi pe germani, care au făcut totul pentru 
voi, pînă la limita pierderii oricărei speranţe, într-o colabo
rare cu voi. Retrageţi-vă cererea de schimbare a datei, ac-

57) Vezi vo:umul de faţă, p. 15!-155. - Nota rcd .  
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ţionaţi ca adevăraţi bărbaţi şi nu ca nişte copii răsfăţaţi, 
„who want to eat their cake and to have it" 58) - altminteri 
tare mă tem că nu va avea loc nici un congres, iar posibiliştii 
vor rîde de voi şi pe bună dreptate, 

Cu prietenie, al dumitale F. E. 
l-am scris, fireşte lui Bebel că acceptaţi toate rezoluţiile 

de la Haga, dar el va spune că asta nu vă va impiedica să 
puneţi iar totul în discuţie. 

Pe Benst[ein] nu l-am găsit, deci abia mîine îţi pot tri
mite adresele celor din Elveţia. 

Pamfletul nostru începe să-şi facă efectul aici . 

Pub:icat pentru prima oară 
Intr-o formă prescurtată în : 
„Le Popu:aire de Pa�is", Nr. 948 
din 29 noiembrie 1920 şi în întregime 
in : K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XVIII, ed. rusă, 1940 

90 

Original ul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Paul Lafargue 166 
la Le Perreux 

Lond �a. 1 aprilie (La St. Bismarck) 1889 107 
Dragul meu Lafargue, 
Dacă toate aceste istorii în legătură cu congresul nu sînt 

bune la nimic altceva, pentru mine ele constituie însă o ex
elentă lecţie de răbdare, ori răbdarea este o virtute cu care 
nu prea mă pot lăuda. De-abia reuşim să îndepărtăm o difi
cultate, enru ca dumneata să ridici o a1ta şi să te superi pen
tru fleacuri. L�am întrebat încă o dată pe Bernstein, pe al 
cărui cuvînt mă pot bizui întru totul, şi el mă asigură din 
nou că nici o rezoluţie nu a fost adoptată pe ascuns în lipsa 
voastră. Este absurd să credeţi că ar fi existat intenţia de a 
vi se tăinui ceva. Dacă, întîmplător, lipseai dumneata, Bon-

18) - care vor să mănînce cozonacul şi să-l păstreze întreg. -
Nata tra.. 
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nier, care în plus înţelegea tot ce se discuta în germană, era 
de faţă. Şi pînă la proba contrarie, trebuie să presupun că 
era destul de bine informat pentru a te lămuri şi pe dum
neata ; căci, altfel, ce naiba a făcut acolo ? Mai ales că ti-am 
atras atenţia de mai multe ori a.supra faptului că Bonni� e�a 
sau trebuia să fie perfect informat ; iar dumneata nu mi-ai 
răspuns niciodată şi cu atît mai puţin nu m-ai contrazis. 

Ce rost au toate aceste certuri inutile, dacă nu să facă 
imposibil orice congres şi să-i ajute pe domnii Brousse şi 
compania să apară mîndri în faţa lumii întregi ca învingă
tori ? 

Că germanii nu sînt dispuşi să se expună. unei încăierări 
cu posibiliştii protejaţi şi susţinuţi de poliţie şi să fie aproape 
exterminaţi ca prusieni şi bismarckieni de către nătăfleţii 
parizieni, curajoşi ca toţi locuitorii marilor oraşe cînd sînt 
zece contra unu, - asta o înţeleg. Noi ştim din experienţă, 
de pe vremea lassalleenilor, ce dezavantajoasă este lupta 
corp la corp cu un partid rival, cînd acest partid este aliat 
cu poliţia şi guvernul 168 - şi tocmai aceasta a fost situaţia 
pe propriul nostru teren. De aceea, bine-nţeles că nu puteţi 
să le luaţi în nume de rău că ezită să se angajeze într-o ase
menea luptă e un teren unde numai strigătul de prusian 
sau de agent al lui B ismarck este suficient pentru a ridica 
împotriva lor mulţimea ignorantă, arzînd de dorinţa de a-şi 
dovedi într-un mod ieftin patriotismul. Şi deşi eu personal 
cred că efectul unui congres în iulie ar fi mai mare decît la 
oricare altă dată, nu am dreptul să Ie spun lui L[iebknechtJ 
sau lui B [ebel] că, fiind de acord cu această dată, nu se expun 
unui astfel de pericol. 

In orice caz, este limpede că ţinerea congresului vostru 
în iulie este pur şi simplu imposibilă. Cu cît veţi insista mai 
mult, cu atît veţi obţine mai puţin. Majoritatea vă e potriv
nică şi, dacă vreţi să colaboraţi cu ea, trebuie să vă supuneţi. 
Voi cereţi totul şi nu veţi căpăta nimic. Qui trop embrasse, 
mal etreint 59l .  Gîndiţi-vă că germanii, olandezii şi danezii 
pot foarte uşor să renunţe la un congres, voi însă nu puteţi. 
Voi aveţi nevoie de acest congres, altminteri riscaţi să dispă
reţi pe ani de zile de pe scena internaţională. 

Dacă aţi avea barem un ziar cît de mic care să dea semne 
de viaţă ! 1n alte ţări, chiar şi cel mai slab partid îşi are o 

69) - Cine îşi propune prea multe, nu duce .mc l. capăt. -
Nota trad. 
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publicaţie a sa săptămînală, dar voi nu aveţi nimic care să 
constituie o mărturie a existenţei voastre, să întreţină o le
gătură regulată cu ceilalţi tovarăşi. Vouă, însă, v-a trebuit fie 
un cotidian, fie nimic. Vreţi să repetaţi aceeaşi greşeală şi în 
legătură cu congresul ? Să aveţi totul sau nimic ? Foarte bine, 
nu veţi avea nimic şi nimeni nu va mai vorbi de voi, iar pînă 
în şase luni Boulanger va avea grijă de restul şi vă va dis
truge atît pe voi cît şi pe posibilişti. 

Nu ştiu ca Antoine să fi făcut vireodată în Reichstag alt
ceva decît să protesteze. Din punctul lui de vedere nici n-ar 
fi putut acţiona altfel. 

Radicalii au înnebunit. Să încerce să-l lichideze pe Bou-
1[anger] printr-un proces 169 şi să creadă că evoluţia sufra
giului universal (ori cit de stupid ar fi) se va schimba drept 
urmare a unei condamnări politice, asta e culmea prostiei. 
Dar veţi avea parte de el, de acest bun Boulanger, după care 
tînjiţi, iar socialiştii vor fi primele lui victime. Căci un prim
consul trebuie să fie imparţial şi pentru fiecare sacrificiu im
pus bursei, el va trebui să pună un nou frîu proletariatului, 
pentru a păstra echilibrul. Dacă n-ar fi vorba de război, 
această nouă fază ar fi de-a dreptul amuzantă, nu ar dura 
prea mult timp şi am avea cu ce să ne distrăm. 

Cu prietenie, al dumitale 
F. E.  

Publicat pentru prima oară Originalul in limba franceză 
în cartea : F. Engels, P. et L. Lafargue. Tradus din limba franceză 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 

9 1  

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf lingă Leipzig 

Londra, 4 aprilie '8l 

Dragă Liebknecht, 
!n afară de scrisorile tale adresate mie, le am în faţă şi 

pe cele către Bonnier şi Ede. 
Din acestea reiese că, la fel ca şi pînă acum, de îndată 

ce e vorba de modul de a acţiona, părerile noastre diverg te
ribil. 



Scrisori din 1889 15 

La englezi acum ai fi luat în rîs cu „politeţea" ta post 
festum. 

Sfatul pe care l-ai dat francezilor, eventuel d'arriver a 
un arrangement quelconque avec Ies Broussistes 60> ,  cu alte 
cuvinte de a se duce anume acolo şi de a le oferi fundul pen
tru a încasa şuturi, fireşte că i-a înfuriat. Acest sfat, ca şi 
supărarea ta pentru faptul că în broşura - scrisă din iniţia
tiva mea şi redactată aproape în întregime de mine - i-am 
prezentat pe posibilişti aşa cum sînt, ca pe nişte oameni care 
primesc bani din fondul reptilelor al oportuniştilor 11o, adică 
de la marea finanţă, şi că prin aceasta am deschis ochii mul
tor englezi asupra unor lucruri care în mod deliberat le fu
seseră tăinuite - nu poate avea decît o singură explicaţie : 
ai vrut să-ţi laşi o portiţă pentru ca, după piciorul pe care 
l-aţi încasat de la posibilişti, să pui ceva la cale în contul şi 
pe riscul partidului german. Dacă aşa stau lucrurile, nu-mi 
pare rău cîtuşi de puţin că ţi-am pus nişte beţe în roate. 

Toate acestea, ca şi părerea ta că Ede ar fi trebuit să-i 
răspundă lui „Jltice" printr-o notă redacţională, adică prin 
,,Soz [ial]dem[ okrat]", adică în limba germană, deci într-un 
mod neinteligibil şi inaccesibil englezilor, dovedeşte că eşti 
complet străin de realităţile din Franţa şi Anglia şi judeci 
pornind de la date străvechi şi situaţii imaginare. De altfel, 
era şi de aşteptat, întrucît acolo unde te afli nu primeşti 
ziarele respective şi nici nu întreţii o corespondenţă regulată 
cu vreo personalitate însemnată din Anglia şi din Franţa (mă 
refer, fireşte, la partidele socialiste). Asupra tuturor acestor 
chestiuni Ede este mult mai bine informat decît tine şi ai fi 
făcut mai bine să-i ceri lui lămuriri, decît să-i ţii predici în 
legătură :u probleme pe care el le cunoaşte şi trebuie să le 
cunoască mult mai bine decît tine. 

Sper ca atunci cînd veţi veni aici, să vă pot dovedi, dacă 
nu ţie, cel puţin lui Singer, că broşura a fost nu numai cel 
mai mare serviciu pe care vi-l puteam face, dar şi o necesi
tate absolută. 

Un lucru e sigur, viitorul congres vi-l veţi organiza sin
guri, eu nu mă mai amestec. 

Rezoluţia de la Haga îmi fusese trimisă de Laf[argue] 
anume spre publicare şi după refuzul jignitor pe care l-aţi 
primit din partea posibiliştilor, acest lucru este absolut ne-

80) - de a ajunge, eventual, la o înţelegere cu brous5i5tii. -
Nota trad. 
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cesar. 171 Mă voi sinchisi al naibii de puţin de etichetă şi voi 
aştepta în linişte să văd dacă, în afară de tine, se va mai 
plînge şi altcineva. 

In ceea ce priveşte data fixată pentru congres, orice 
schimbare a hotărîrii luate va duce la noi neînţelegeri, căci 
fiecare va propune o altă dată şi asupra lui 10 august, de 
pildă, se va cădea de acord abia la 10  octombrie. Să vă fa
cem nişte propuneri în legătură cu aceasta n-ar avea nici un 
rost, vreau să sper doar că, după atîta bătaie de cap - de 
4 săptămîni n-am mai lucrat un singur rînd la volumul · l 
III-lea 6l) din cauza afurisitei ăştia de istorii - o să iasă 
totuşi ceva de aci. 

Calde salutări soţiei tale şi celorlalţi, dacă îi vezi. 

Al tău 
F. E.  

înţeleg foarte bine că vreţi să evitaţi o înca1erare .u po
sibiliştii, care notabene s-ar desfăşura cu înalta aprobare a 
autorităţilor, posibiliştii bucurîndu-se de protecţia poliţiei şi 
în care, drept mulţumire pentru atitudinea voastră pro-fran
ceză de la 1 870 încoace, luaţi drept „prusaci", aţi fi ciomăgiţi 
de francezi. Toate acestea le-am explicat clar şi lui Lafargue. 

Pub' i'at pentru prima oară în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XVIII, ed. rus, 1940 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf lîngă Leipzig 

Londra, 5 aprilie 89 

Dragă Liebknecht, 
Cînd ţi-am scris ieri, nu mă aşteptam ca chiar astăzi să-ţi 

pot oferi confirmarea afirmaţiilor mele. 
Broşura noastră 62> ,  difuzată în 2000 de exemplare la 

Londra şi 1000 în provincie şi, mulţumită lui Tussy, în locu-

•1> - al „Capialului". - Nota red. ez) „Congresul internaţional muncitoresc din 1889. Răspuns săp
tămînalului Justice�. - Nota red. 
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rile cele mai indicate, a explodat ca o bombă, provocînd o 
breşă enormă în reţeaua de intrigi a lui Hyndman-Brousse, 
şi anume în punctele cheie. Oamenii de aici, lămuriţi brusc 
asupra adevăratei stări de fapt, au descoperit că Hyndman i-a 
minţit în mod ruşinos cu privire la congres, la partidele so
cialiste din Franţa, la germani şi la istoria de la Haga l44 şi 
că le-a tăinuit chestiunile cele mai importante. Elementele 
progresiste, rebele din trade-union-uri 172, pe care Hyndman 
era pe cale să le racoleze, se întorc acum spre Ede, şi toţi 
' or lămuriri. In prop'ia sa tabără, în Scial Democratic Fe
deration 67, H[yndman] a întîmpinat de asemenea opoziţie, 
aşa încît broşura noastră i-a zdruncinat pe singurii aliaţi s i
guri ai posibiliştilor ; Social Democratic Federation. Rezulta
tul este alăturatul răspuns jalnic publicat de Hyndman în 
„Justice" 173, care contrastează evident cu tonul impertinent 
dinainte. Niciodată pînă acum H[yndmanl nu a bătut în re
tragere într-un mod atît de ruşinos, iar articoll său ne va 
aduce desigur noi succese. „Soz[ial] d[emokrat]" şi-a cucerit 
la Londra, dintr-o singură lovitură, o situaţie care impune 
respect şi pentru care în mod normal ar fi avut nevoie de 

mulţi ani. Iar noi, în loc să fim ocărîţi, sîntem de-a dreptul 
rugaţi să nu organizăm două congrese. 

ln fine, Ede va răspunde că nu poate vorbi decît în pro
priul său nume, dar că, după părerea lui, dacă posibiliştii 
acceptă acum, în mod necondiţionat şi fără zăbavă, hotărîrile 
de la Haga, poate că nu e prea tîrziu pentru o unificare, iar 
el e gata să acţioneze în acest sens. 

lntrucît posibiliştii au şi din Spania ştiri proaste - la 
Madrid, unde noi sîntem stăpîni pe situaţie, agentul lor, 
Gely, a fost pur şi simplu alungat, iar la Barcelona au oare
cari şanse cel mult într-un singur trade-union - şi întrucît, 
pe de altă parte, belgienii se arată şi ei mai încăpăţinaţi decît 
se aşteptau posibiliştii, s-ar putea ca această ultimă lovitură, 
care a zdruncinat principala lor rezervă, să-i facă mai conci
lianţi. Pentru a bate fierul cît e cald, ar fi bine să-i transcrii 
lui Ede l74 dacă se poate cuvînt cu cuvînt, scrisoarea alătu
rată şi să i-o trimiţi neîntîrziat. Aceeaşi scrisoare i-o trimit 
şi lui Bebe! cu aceeaşi rugăminte. Dar trebuie să fie pe cit 
posibil identică, deoarece o singură expresie nepotrivită cu 
situaţia de aici ne-ar împiedica să facem uz de a. S-ar putea 
ca cele două scrisori să fie apoi publicate. Problema care se 
pune este să-l facem pe H[yndman] să acţioneze asupra po-
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sibiliştilor în sensul dorit de noi ; dacă reuşim, ei vor ceda 
cu siguranţă, iar noi salvăm unul dintre congrese. 

Toate acestea le-am discutat azi cu Ede. 
Şi acum, ţinînd seama şi de scrisoarea mea de ieri 63> ,  

poţi spune din nou că sînt cel mai mare bădăran din Europa. 

Dragă Ede, 

Al tău, 
F. E. 

M-am bucurat foarte mult aflînd că Social Democratic 
Federation se arată mai conciliantă. Noi am fost însă con
)trînşi de efuzul posibiliştilor de a accepta ezoluţiile de la 
Haga, să acţionăm în mod independent şi să convocăm n 
congres la care toţi au acces şi care are dreptul suveran de 
a lua hotărîri în ce priveşte problemele sale interne. Pre
gătirile sînt în curs şi nu pot fi întrerupte. 

Dacă Social Democratic Federation doreşte cu adevărat 
unificarea, ea mai poate eventual şi acum să contribuie la 
�ceasta. Poate că nu e prea tîrziu. Unificarea ar mai putea 
avea loc dacă posibiliştii acceptă purement et simplement 41 
hotărîrile de la Haga, dar ar trebui s-o facă neîntîrziat, căci 
noi nu mai putem amîna după ce am fost refuzaţi odată. 

Eu nu pot vorbi aici în numele Partidului german, 
deoarece fracţiunea nu e întrunită, şi cu atît mai puţin în 
numele celorlalte grupări reprezentate la Haga. Dar un lucru 
sînt gata să-l promit : dacă posibiliştii acceptă în mod ne
condiţionat rezoluţiile de la Haga, de la care nu ne putem 
abate cîtuşi de puţin, şi dacă cel mai tîrziu pînă la 20 aprilie 
crt. vor înmîna o declaraţie scrisă în acest sens delegaţilor 
belgieni Volders şi Anseele, eu voi face tot ce-mi stă în pu
tinţă pentru a realiza unificarea şi pentru participarea tuturor 
la congresul ce urmează să fie convocat de posibilişti în con
diţiile respectării rezoluţiilor de la Haga. 

Al tău 
W. L. 

Data de 20 aprilie este importantă - deoarece hotărîrea 
trebuie luată înainte de Congresul Naţional Belgian din 

931 Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. u) - pur şi  simplu. - Nota trad. 
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2 1 .  175 Alăturat şi un articol din „Sozialist" 176 - aici ameri
canii sînt întru totul de partea lui Ede. 

Impresia cea mai puternică a produs-o aici publicarea 
rezoluţiei de la Haga, despre care Hyndman a răspîndit numai 
minciuni şi care, limitîndu-se doar la revendicări de la sine 
înţelese, a stîrnit mare vîlvă. 

�ublicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 
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Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Lotdra, 10 aprilie 89 

Dragul meu Lafargue, 
Vin chiar acum de la Bonnier cu care am discutat situaţia. 
Aşa cum mă aşteptam, cererea voastră de a schimba data 

convocării congresului a provocat pretutindeni derută. 
Liebk[necht] declară în presa berlineză că nu există speranţe 
ca congresul să se ţină anul acesta la Paris şi că ar fi bine  
să fie convocat anul viitor în  Elveţia. Presa elveţiană a pri
mit această idee cu entuziasm. Bebel pare plictisit de atîtea 
dificultăţi şi este gata să lase totul în seama lui Liebknecht. 
Iar belgienii nu-i răspund nici lui L[iebknecht], nici lui B [ebel]. 

Din fericire cunoaştem secretul belgienilor. Anseele, care 
este un om onest, i l-a destăinuit într-o scrisoare lui Bern
stein : ei vor supune rezoluţiile de la Haga 14 congresului lor 
naţional de la J olimont, la 22 aprilie, iar consiliul lor naţional 
nu va acţiona decît după ce va avea împuternicirea congresu
lui lor. Iată cum înţeleg aceşti buni bruxellezi o acţiune in
ternaţională. 

Jocul lor este limpede. Posibiliştii din Bruxelles cîştigă 
astfel o lună întreagă pentru a cădea la învoială şi a unelti 
cu posibiliştii parizieni ; la congresul de la J olimont ei vor 
prezenta o propunere a lui Brousse şi compania, conţinînd 
unele concesii mai mult sau mai puţin derizorii (potrivit si
tuaţiei de moment), belgienii le vor accepta şi vor propune 
şi celrlalţi să se mulţumească cu aceste mari şi generoase 
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concesii. Şi cum masa este întotdeauna partizana concilieri
lor şi cum micilor naţionalităţi le plac la nebunie congresele, 
olandezii, danezii, ba chiar şi elveţienii, americanii şi cine ştie, 
poate însuşi Lieb[knecht] se vor declara adepţi ai unificării şi ai 
congresului de la Paris din 1 889, ceea ce însă nu exclude po
sibilitatea ca în 1890 să meargă din nou în Elveţia pentru 
a se îmbăta cu propria lor elocinţă. Un lucru însă este sigur : 
dacă ideea de a abandona congresul antiposibilist din 1 889 
de la Paris cîştigă teren, posibiliştii vor avea iştig de cauză 
şi toată lumea se va duce la ei, afară, poate, doar de germani . 

Este ceea ce ţi-am spus de la  început. Voiaţi totul şi ris
caţi să nu obţineţi nimic. 

Mai există o posibilitarte de a salva situaţia şi noi am ex
ploatat-o cu toată hotărîrea. 

Broşura noastră 65> , aşa cum ţi-am spus, a avut un mare 
răsunet aici . Voi trebuie să fi primit o scrisoare din partea 
comitetului trade-unioniştilor 172 rebeli care s-au adresat şi 
lui Bern5tein şi , altora ; cu toate că înclină spre congresul 
posibiliştilor, ei încă mai ezită. Şi în S[ocial] D[emocratic] 
F[ederation] 67 se găsesc elemente rebele, altfel Hyndman n-ar 
fi scris articolul 66! de sîmbăta trecută. Aşadar, noi m zdrun
cinat rezerva posibiliştilor şi acum se impune să nu pierdem 
acest avantaj. 

Bernstein a scris deci ziarului „Justice", că, avînd în ve
dere tonul mai conciliant al acestuia, el declară - exclusiv 
în numele său personal - că nu e încă prea tîrziu, poate, să 
se ajungă la o înţelegere ; că dacă „Justice" doreşte atît de 
ult această înţelegere, n-are decît să insiste pentru a-i de
termina pe posibilişti să accepte pur şi simplu rezoluţiile de 
la Haga, dar fără întîrziere ; că, în ceea ce priveşte aceste 
două puncte : admiterea cu drepturi egale a tuturor, sub re
zerva ratificării de către congres, şi suveranitatea congresu
lui, nici o concesie nu este posibilă, ori, ori, dar că, dacă posi
biliştii acceptă imediat, el va face tot ce-i va sa în putintă 
pentru a înlesni un acord general. 

· 

Impreună cu Tussy s-a dus luni seară la Hyndman pen
tru a-i înmîna acest răspuns care va fi publicat. Cu acest pri
lej ei i-au dat să înţeleagă că cunosc mai bine decît el si-

•5> „Congresul internaţional muncitoresc din 19. Răspuns săp
tăminal �Justice„" - Nota red. 

,) H. M. Hyndman. „The international workers• cogress of Pa:·is 
of 1889 and the German social-democrats''. - Nota red. 
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tuaţia din străinătate, iar pe cea din Anglia tot atît de bine 
ca el şi că n-are rost să încerce să-i ducă de nas cu obişnui
tele lui farse. I-au spus că, în cazul cînd vor avea loc două 
congrese, la congresul nostru, în afară de germani, olandezi, 
belgieni, elveţieni vor participa şi austrieci, danezi, suedezi, 
norvegieni, români, americani precum şi ruşi şi polonezi care 
trăiesc în Occident. I-au demonstrat că ştiu foarte bine cît 
de şubredă este poziţia lui aici, după ce i-am demascat min
ciunile debitate pe seama situaţiei din Franţa etc. Ei au avut 
impresia că înşişi amicii lui, posibiliştii, l-au înşelat n mai 
multe privinţe şi au plecat convinşi că el va face tot ce-i va 
sta în putinţă pentru a-i determina pe posibilişti să cedeze. 

Avem de asemenea o scrisoare a lui Liebknecht 67> în care 
acesta se obligă să sprijine concilierea, dacă pînă la 20 aprilie 
posibiliştii acceptă fără rezerve rezoluţiile de la Haga. Aş
tept şi de la Bebel o scrisoare, iar apoi ne vom folosi de 
amîndouă. In ele se precizează că în nici un caz nu vom ceda 
nici cu un milimetru în privinţa celor două puncte principale. 

Hyndman susţinea că posibiliştii se tem să nu li se arate 
uşa chiar de către propriul lor congres, hinc illae lacrimae 68• . 

In acest fel vom dejuca intriga celor din Bruxelles : vom 
da de la început de înţeles că nu sînt posibile nici n fel de 
tranzacţii. Fie că posibiliştii acceptă, şi atunci am repurtat 
cea mai deplină victorie asupra lor, le-am subminat poziţiile, 
i-am făcut să ne mănînce humble pie 69> , iar pretenţia lor 
de a fi unicul partid socialist francez şi singurul recunoscut 
ca atare, s-a dus pe apa sîmbetei ; voi aveţi tQt ce vă trebuie, 
iar congresul va face restul, dacă, aşa cum ne-a spus Bon
nier, puteţi să-l inundaţi cu delegaţi din provincie. Fie că ei 
refuză, şi atunci avem în faţa lumii avantajul de-a fi îm
pins concilierea la extrem ; ii vom avea cu noi pe toţi neho
tărîţii şi vom ţine congresul în toamnă la Paris în pofida lui 
Liebknecht, căci atunci nicăieri nu va mai exista vreo ezitare. 

îţi trimit două ziare cu articole despre congres, din care 
vei vedea cît de activi am fost. 

De fapt, dacă vom reuşi să-i distrugem pe posibilişti cu 
ajutorul propriului lor congres, asta ar fi mai bine ca orice. 

Liebknecht îşi închipuia că i-ar putea cîştiga pe posibi
lişti de partea lui, în ciuda lui Brousse, împotriva lui Brousse 

67) Vezi volumul de faţă, p. 167. Nota red. 8) - Iată cum se explică aceste lacrimi. - Nota trad. 89) - din almă. - Nota trad. 
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şi peste capul lui Brousse ! Ideea de a guverna lumea avind 
drept capitală Borsdorf 70) 1 

îmbraţişeaz-o pe Laura ! Ce mai face, sper că nu este bol
navă ? 

Publicat pentru prima oară in : 
K. Marx )i F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII,  ed. rusă, 1940 

Cu prietenie, al dumitale F. E. 
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Originalul in limba franceză 
Tradus din limba ranceză 

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf lingă Leipzig 

Loidra, 17 aprilie 89 

Dragă Liebknecht, 
De faptul că voi sălbăticii din Borsdorf sînteţi oameni de o calitate superioară, nu m-am îndoit niciodată - aş spune 

chiar : atît de superiori încît sînteţi incoigibili. 
Conferinţa voastră de la Haga 14 devine din ce în ce mai 

comică. Despre una dintre rezoluţii - şi anume ce trebuia 
întreprins după refuzul posibiliştilor - Lafargue şi Bonnier 
(care se află acum aici) nu ştiu nimic, iar despre cealaltă, 
Laf[argue), Bonnier şi Ede nu ştiu de asemenea nimic, din 
cauza caracterului ei secret. Ciudat prezidiu şi neobişnuit se
cretariat trebuie să fi fost acestea, din moment ce s-a putut 
întîmpla aşa ceva. ln orice caz, ceea ce nu ştiam, nici nu 
puteam ţine secret. 

Că pînă la refuzul posibiliştilor trebuia să ne ţinem gura, 
s-a înţeles de la sine şi aşa am şi făcut. După aceea însă se 
impunea să se intervină imediat. Şi dacă ai avut, ca de obicei, 
ghinionul de a fi împiedicat de împrejurări imprevizibile să 
acţionezi şi nici unul dintre ai voştri n-a completat golul, iar 
Laf[argue) mi-a trimis mie rezoluţia anume pentru a fi pu
blicată, era, fir-ar să fie, de datoria noastră - mai ales în 
condiţiile de aici - să luăm asupra noastră această ·răspun
dere şi să comitem această înspăimîntătoare încălcare a eti
chetei. 

70> In perioada aceea, Liebknecht locuia la Borsdorf, un orăşel 
de lingă Leipzig. - Nota red. 
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Protestul vostru 71> comun ar fi avut, desigur, cu totul 
alt efect decît broşura noastră 72' ,  fireşte, dacă ar fi apărut 
vreodată. Dar de ce nu e încă gata ? Cine naiba vă împie
dică ? Ştii doar la fel de bine ca mine că sau nu va fi nici
odată gata, sau va apare la şase luni post f estum. 

Plănuleţul tău de a-i distruge pe posibilişti prin sfaturi 
moralizatoare din Borsdorf şi de a ajunge la o înţelegere cu 
ei peste capul lui Brousse este o himeră puerilă pe care, de 
altfel, „înjurăturile" noastre la adresa posibiliştilor nu te pot 
împiedica s-o pui în practică. N-ai decît să te străduieşti din 
răsputeri să le demonstrezi acestor domni nevinovăţia ta. 
Atîta timp cît domnii cu care corespondezi servesc sub stea
gul lui Brousse, ei răspund şi pentru intrigile lui, şi, dacă 
espectivele int'igi sînt demascate, este de presupus că aceasta 
nu-ţi poate fi decît de folos. Dacă tot ce le cere Brousse să 
facă e bine şi frumos, n-au de fapt nici un motiv să se ridice 
împotriva lui. 

Dacă Ede, care vorbeşte în toată broşura numai în nu
mele lui şi nu promovează o altă linie în afara celei din 
ziar 73> , le dă astfel procurorilor apă la moară, înseamnă că 
ziarul e cu mult mai periculos pentru voi decît broşura. 
Atunci hotărîţi-vă odată şi scrieţi celor de aici să vă atace 
în loc să vă are sau - cea ce ar fi şi mai bine - să în
chidă taraba. Şi dacă simţiţi că vă aflaţi pe un teren atît de 
nesigur, atunci ţineţi-vă departe de toate congresele interna
ţionale. 

Cît priveşte istoria cu Schlesinger 177, vom mai discuta 
despre ea cînd ne vom întîlni. Eu încă n-am văzut lucrarea, 
dar nu se poate ca aşa ceva - nici măcar anunţul de re
clamă - să apară sub egida ta fără un protest din partea 
ta. Ce voi fi eu silit să întreprind în această afacere depinde, 
fireşte, de conţinutul respectivei mîzgăleli. 

Schorl[emmer] este de sîmbătă aici. Atît el, cît şi Len
chen îţi trimit salutări, 

71) Vezi volumul de faţă, p. 154-155. - Nota red. 

Al tău 
F. E. 

72> „Congresul internaţional muncitoresc din 1889. Răspuns săp
tăminalului .. Justice»." - Nota red. 73) „Sozialdemokrat". - Nota red. 
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Scrisoarea ta către Ede nu va fi folosită 7l . Dacă ii vei 
scrie lui Lee în acelaşi sens, va fi mult mai bine. 

Ceva amuzant : Vinerea trecută, Ede a fost la o serată 
socialistă a socialiştilor „culţi" 75J de aici 178• Cu această oca
zie domnul Sidney Webb, profesor de economie politică la 
'orking Men's Colledge, care a combătut şi teoria valrii a 
lui Marx, i-a spus : We are only 2 OOO socialists in England, 
but we are doing more than all the 700 OOO socialists in 
Germany 76> . 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII,  ed. rusă, 1940 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Viena 

Londra, } aprilie 89 
Dragă Kautsky, 
ln legătură cu Schles[inger] voi vorbi cu Liebk[necht] 

peste vreo două săptămîni, cînd va veni aici. De altfel i-am 
şi semnalat ce era mai important. Fii însă atît de bun şi tri
mite-mi obiectul - aici nu se găsesc lucruri de felul acesta 
şi n-aş vrea să fiu în situaţia de a trebui să înghit toate afir
maţiile sale fără a putea răspunde. 

Cît despre Schmidt, l-am sfătuit să-ţi trimită ţie ma
nuscrisul 77} pentru ca tu eventual să-l plasezi undeva. 
Schmidt s-a transformat pe nesimţite în marxist, ratînd ast
fel orice perspectivă de a mai face carieră universiară. La 
Halle i-au făcut vînt ca dizident - această nobilă universi
tate este confesională ! - la Leipzig ca socialist, � iar el
veţienii l-au rugat cu cerul şi pămîntul să-i scutească. Acum 
incearcă să-şi publice lucrarea de doctorat, dar socialiştii de 

74) Vezi volumul de faţă, p. 168. - Nota red. 
75> In orig.ial în dialect be::linez : „jebildet". - Nota red. 
78) - Sintem doar 2 OOO de socialişti în Anglia, da: facem mai 

mult decît toţi cei 700 OOO de socialişti din Germania. - Nota trad. 
") Vezi volumul de faţă, p. 152-153. - Nota red. 
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catedră 179 spun că e prea marxistă, că nu merge, şi aici nu 
sînt prea mulţi editori. Schmidt a venit la noi singur, fără 
a-l fi încurajat cineva, ba chiar în ciuda multor avertismente 
indirecte din partea mea, pur şi simplu din dragoste de ade
văr. In actualele împrejurări o asemenea atitudine este foarte 
meritorie, o dovadă de mare curaj. 

Problema este că eu nu am dreptul nici să citesc, nici să 
fac aprecieri în legătură cu acest manuscris. El vrea să în
cerce să răspundă la întrebarea pusă de mine în prefaţa la 
volumul al Ii-lea 87• Eu însă nu am voie să las să-mi scape 
nici o indiscreţie în legătură cu conţinutul volumului al Iii-lea 
şi tocmai aceasta mă împiedică să intervin direct în chestiune. 
Aşadar, de data asta, nu-ţi pot fi de nici un ajutor. 

El - Schmidt - s-a apucat la Berlin de gazetărie ; ce o 
să iasă de aici, nu ştiu. In orice caz a dat dovadă de mai 
multă judecată şi energie decît mi-aş fi închipuit. Ca ziarist 
e mult prea lipsit de abilitate, dar poate că în Germania asta 
nu-i chiar atît de grav. 

Să sperăm că Louise va trece cu bine şi peste ultimele 
şase săptămîni, după care se va odihni 78). Eu am o groază 
de necazuri pricinuite de blestematul congres de la Paris. 
Un haos ! Ede mă ajută pe mine şi eu pe el cît putem, iar 
Tussy ne ajută pe amîndoi, totul e însă un talmeş-balmeş. 

Locotenentul 79) tău încă n-a fost pe la noi. In schimb, 
îl avem pe Schorl[emmer] âici. Vremea e minunată. Nim şi 
cu mine am fost azi la Highgate - ne-am plimbat vreo trei 
ore. Acum e însă ora mesei, iar poşta se ridică la 5,30. 

Calde salutări ţie şi Louisei din partea noastră a tuturor. 

Publicat pentru prima oară 
in cartea : „Aus der Frlhzeit 
des Marxismus. Engels Briefwechsel 
mit Kautsky". Praga, 1935 

Al tău 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

78) Louie Kautsky urma un curs pentru moa5e. - Nota red. 79l Fritz Kautsky. - Nota rcd. 
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Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 30 aprilie 8' 
Dragul meu Lafargue, 
După cum văd, Pere Duchesne 180 este azi-dimineaţă fu

rios la culme, şi-i ocăreşte pe toţi că sint nişe tembeli, şi 
asta chiar pentru fapte pe care nu le-au comis. Drăguţul de 
el ar face mai bine să se uite în jur şi să se întrebe ce nume 
ar merita aceia din cauza cărora au dispărut trei „Egalite'� 
şi un „Socialiste" 181 punînd astfel capăt existenţei interna
ţionale a partidului vostru. Căci un partid care nu poate co
munica cu alte partide, dovedindu-şi astfel existenţa, înce
tează să mai existe pentru acestea. 

Dar să lăsăm asta. Nu vă daţi seama că, prin atitudinea 
lor, belgienii vă redau întreaga libertate de acţiune ? Că acum 
puteţi, dacă ţineţi atît de mult la aceasta, să vă convocaţi 
congresul la data care vă convine, fie ea 1 iulie, 14 iulie sau 
1 august ? Că nu-i deloc prea tîrziu pentru a acţiona, dacă 
acţionaţi repede şi dacă, ceea ce e de la sine înţeles, aveţi la 
spate un partid, capabil să suporte cheltuielile ? 

I-am scris lui Bebel că nu-mi iau răspunderea de a vă 
indemna la inacţiune şi că eraţi îndrituiţi să vă plîngeţi că 
toată lumea a făcut greşeli. Asta a fost ieri. Astăzi îmi scrie 
el că olandezii au urmat exmp1ul belgienilor şi că vor să 
participe la ambele congrese ; că germanii nu vor merge la 
congresul posibiliştilor în ciuda lui Auer şi Schippel care 
s-au exprimat în sens contrar. (Bonnier le-a răspuns amîndu
rora 182 : că el, Bebel, este de ard cu trimiteea unei dele
gaţii la Congresul vostru, care, după părerea lui, ar trebui să 
se ţină în august ; că, totuşi, pentru luarea unei hotărîri de
finitive, deputaţii germani trebuie să se întîlnească 183, lucru 
imposibil înainte de şedinţa Reichstagului din 7 mai. 

Voi aţi aşteptat şi aşa destul, nu mai puteţi aştepta şi 
data de 7 mai, de dragul unui răspuns nesigur. Ii voi scrie. 
deci, lui B[ebel] că acum veţi acţiona probabil aşa cum veţi 
crede de cuviinţă şi-l voi ruga să împiedice luarea unor hotă
rîri pripite în caz că data stabilită de voi nu le convine întru 
totul. 
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Rezerva germanilor este bine întemeiată ; chiar peste 
cîteva zile va avea loc un proces demonstrativ împotriva a 
1 28 de socialişti din Barmen-Elberfeld, iar procurorul a men
ţionat în actul de acuzare că, după condamnarea celor 1 28 şi 
după închiderea sesiunii Reichstagului, el va cerceta, dacă nu 
e cazul să pună sub acuzaţie pe toţi deputaţii partidului, pe 
motivul că ar constitui Comitetul Central al unei asociaţii 
secrete socialiste, cu ramificaţii în toată Germania 184. Aceasta 
reprezintă lovitura cea mai periculoasă din cîte au fost puse 
la cale pînă acum împotriva noastră. Drept dovadă se citează 
convocarea congreselor de la Wyden 185 şi St. Gallen 186. Ştiam 
lucrul acesta de 5-6 săptămîni şi teama de-a furniza noi 
dovezi în sprijinul uneia asemenea acuzaţii a paralizat acţiu
nea lui B[ebel] . 

. Comportarea olandezilor mi se pare cam echivocă jude
ctnd după atitudinea lui Nieuwenhuis la Haga 187. 

Bernstein este de părere că ţinerea simultană a două 
congrese ar fi suficientă pentru a-i face mai 2les pe delegaţii 
străini să înţeleagă că cele două congrese trebuie reunite. 
Veţi putea judeca singuri dacă o asemenea părere are vreun 
temei. In orice caz - presupunînd că acest lucru se va în
tîmpla - congresul vostru s-ar putea foarte bine uni cu celă
lalt la invitaţia întregului congres şi după verificarea sepa
rată a mandatelor de către fiecare congres. Cum voi sînteţi 
partizanii votării necondiţionate pe naţionalităţi, suveranita
tea congresului ar fi asigurată. 

Bernstein mi-a spus şi el că, în ciuda domnilor deputaţi, 
„Soz[ial] d€m[okrat] " va depune toate eforturile penru a face 
propagandă în Germania în favoarea congresului vostru. El 
declară : atît de des mi s-a cerut să duc o politică indepen
dentă care să le permită să dezavueze „S[ozial] d[emokrat]'', 
considerat drept organul lor, încît de data aceasta le voi face 
pe plac. Este adevărat că aceasta ar putea avea drept urmare 
o hotărîre oficială a deputaţilor, dar pînă atunci mai e timp. 

Părerea mea este următoarea : Intruniţi comisia voastră, 
convocaţi congresul, stabiliţi data care, în actualele împreju
rări, vi se pare cea mai potrivită, redactaţi circulara de con
vocare pe care Laura o va traduce în engleză, iar eu, cu cea 
mai mare plăcere, în germană. Toate acestea ne vor solicita 
pînă la sfîrşitul săptămînii viitoare ; în caz că pînă atund 
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am primi alte informaţii care să impună unele modificări de 
detaliu, ar mai rămîne totuşi timp suficient. In felul acesta, 
circulara voastră ar putea apare în limba franceză către 
sfîrşitul săptămînii viitoare şi ar fi difuzată imediat. Vă voi 
trimite adresele necesare. Tipărirea în limbile engleză şi ger
mană s-ar face aici ; odată stabilită data congresului vostru, 
dezbaterile se vor însufleţi din nou, iar noi le vom stimula. 

In cir.culara voastră de convocare trebuie să subliniaţi 
suveranitatea congresului şi caracterul pur provizoriu al or
dinii de zi stabilite de voi . Ar trebui făcută şi o propunere 
pentru condiţiile de participare, ca de exemplu : un delegat 
pentru fiecare organizaţie locală - cu condiţia firească a con
firmării de către congres. Ceilalţi au lăsat această problemă 
deschisă pentru a avea trei sau patru delegaţi de fiecare or
ganizaţie pariziană în cazul cînd voi aţi fi reprezentaţi de un 
singur delegat pentru fiecare organizaţie provincială. Stabi
lind un principiu definitiv, îi siliţi şi pe ceilalţi să ia atitu
dine. 

Şi acum la lucru ! A veţi două luni bune înaintea voastră 
şi asta trebuie să ajungă pentru toate ; şi nu uitaţi : circu
lara voastră de convocare să fie cît mai conciliantă - posi
biliştii nu fac economie de miere şi cu cît mai mult o folosiţi 
şi voi, cu atît mai bine. Aveţi tot deptul să spuneţi, că v-aţi 
supus tuturor pretenţiilor celorlalţi, atîta timp cît mai era 
ceva de nădăjduit, dar că acum vă simţiţi datori să luaţi ini
ţiativa. Pese trădarea belgienilor treceţi cît mai uşor cu pu
tinţă, pentru a nu da posibiliştilor prilejul de a triumfa. De 
altfel, un lucru este sigur : de data asta belgienii s-au com
promis total. Pe viitor nu vor mai putea înşela pe nimeni. 

Cu prietenie, 

l dumitale, 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 
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Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Dragul meu Lafargue, 

17� 

Londra, 1 mai 89 

După scrisoarea mea de ieri 80), Bernst[ein] a primit urmă
toarea scrisoare de la Liebk[necht] : 

„In situaţia actuală, congresul nu poate fi salvat decît 
printr-o acţiune a francezilor, care să pună pe toţi în faţa unui 
fapt împlinit ; să convoace, aşadar, un congres, întrucît rezo
luţia belgienilor 115 face imposibilă o acţiune comună a celor 
care au luat parte la Conferinţa de la Haga 144 şi să nu aştepţi 
adeziunea germanilor, austriecilor, elveţienilor (danezilor etc.), 
adeziune pe care timpul avansat nu o mai poate asigura. 

Congresul trebuie convocat exact în ziua deschiderii con
gresului posibiliştilor (14 iulie), respectînd cu stricteţe indica
ţiile date la Haga şi motivînd data de 14  iulie prin asigurarea 
expresă că nu există dorinţa de a face concurenţă celuilalt 
congres, dar că există convingerea fermă că sentimentul de 
solidaritate va obliga cele două congrese să-şi ţină lucările în 
comun" (asta ar fi o prostie ; şi noi ne aşteptăm la un asemenea 
rezultat, dar, dacă am spune-o, ar însemna să dăm cîştig de 
cauză posibiliştilor, permiţîndu-le să dicteze ei condiţiile ; aţi 
putea spune, eventual, că cele două congrese, desfăşurîndu-se 
paralel, ar putea să J"ezolve toate diferendele. 

„Desigur ar trebui făcută în acelaşi timp, pe scurt, o ex
punere a situaţiei, a ultimelor evenimente (Congresul de la 
Troyes 101, Bordeaux 116, negocieri în vederea unificării, confe
rinţa etc.) - dar fără vreo polemică cu posibiliştii. 

„Apoi este necesar să se spună : rugăm grupurle munci
toreşti şi socialiste din alte ţări să adere prin semnăturile lor 
la convocatorul nostru, fiindcă n-am avut timpul necesar pen
tru a obţine în prealabil aceste adeziuni. 

„Dacă nu-i punem în faţa faptului împlinit, congresul nu 
va avea loc ; aşadar, votul belgienilor a dat amicilor francezi 
libertate de iniţiativă. De îndată ce vor fi puşi în faţa faptulu. 
implinit, vor veni la congres". 

so) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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Iată-l pe Liebknecht în toată splendoarea lui ! El este ca
pabil să ia o hotărîre eroică, dar numai după ce a încurcat în 
.aşa fel lucrurile încît nu mai are altă soluţie. 

De altfel, eu sînt de acord cu ce scrie el - cu excepţia 
menţionată mai sus. în formularea invitaţiei voastre puteţi fi 
oricît de mieroşi, dar asta nu vă împiedică să declaraţi că mo
tivul convocării separate a congresului vostru rezidă în refuzul 
posibiliştilor de a recunoaşte suveranitatea deplină şi indivizi
bilă a congresului. 

După această scrisoare a lui Liebk[necht] nu mai există 
nici un motiv de ezitare. Aşadar acţionaţi, ţineţi-vă congresele 
naţionale şi, dacă e posibil, faceţi ca toţi delegaţii întruniţi 
acolo să asiste la congresul internaţional care trebuie să le 
urmeze. 

De îndată ce circulara voastră va fi apărut, noi vom începe 
o campanie de agitaţie mai întîi pentru congresul vostru şi 
apoi pentru ca delegatu pe care nu-i putm împiedica să 
meargă la congresul posibiliştilor - belgienii etc. - să fie 
instruiţi în sensul de a insista asupra unirii celor două con
grese. 

Dar acum, avînd mină liberă, nu ezitaţi, nu pierdeţi o zi ; 
dacă circulara voastră ne parvine luni sau chiar marţi dimi
neaţa, ea va apare în „Sozialdemokrat" şi va fi anunţată în 
„Labour Elector". De îndată ce se va stabili data congresului 
vostru, s-ar putea ca aici să mai rămînă unele lucruri de 
făcut, cu toate că infamia belgienilor ne-a pricinuit un 
imens rău. 

Publicat pentru prima oară n : K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXVIII,  ed. rusă, 1940 
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Cu prietenie, al  d-tale 
F. E.  

Originalul î n  limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către Paul Lafargue 
la e Perreux 

Londra, 2 mai BJ 
Dragul meu Lafargue, 
Acum lucrurile merg bine. Iată ce-mi scrie Bebel : 

„,Liebk[necht] şi cu mine ne-am înţeles să-l rugăm pe La-
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fargue şi pe tovarăşii lui să convoace imediat congresul pentru 
14  iulie. Acţionăm astfel în convingerea că, o dată cele două 
congrese reunite în aceaşi zi, ţineea lor separaă va fi impo
sibilă şi că ele se vor reuni peste capul posibiliştilor. 

Cred că şi voi sînteţi acum mulţumiţi. De îndată ce fran
cezii vor publica circulara de convocare a Congresului, noi 
vom face o adresă publică destinată germanilor în legătură cu 
alegerea de delegaţi pentru Congres şi le vom indica şi modali
tăţile în care o pot realiza (conform legislaţiei germane). Le-am 
scris în acelaşi sens austriecilor, iar danezii şi elveţienii vor fi 
şi ei puşi la curent. Sper că în felul acesta vom reuşi să-i 
expropriem pe posibilişti - în orice caz planul lor va fi sub
minat din temelie". 

Ora 4,30 după amiază. Tocmai m-am întors di la Bern
stein, pe care nu l-am găsit. A primit o carte poştală de la 
Liebk[necht], în care acesta-i spune că sînteţi liberi să faceţi 
uz de „numele lor" ca aderenţi la congresul vostru. „Numele 
lor" înseamnă probabil B[ebel] şi L[iebknecht], căci oficial ei 
încă n-au dreptul să angajeze Partidul german. Eu n-am văzut 
cartea poştală, dar Bonnier care a fost aici în lipsa mea i-a 
spus acelaşi lucru lui Nim. 

Sper ca mîine dimineaţă să primesc cîteva rînduri din par
tea dumitale pentru a-l putea incita din nou pe Bebel, rapor
tîndu-i că voi sînteţi în plină acţiune. 

A propos - nu uita, te rog, să-mi înapoiezi, cu descifrarea 
respectivă, scrisoarea din Lyon 188• Nu-i pot lăsa e muncitorii 
aceia fără răspuns. 

Acum cînd aveţi mai multe ziare în provincie, alegeţi 
unul dintre ele ca organ oficial în perioada congresului şi 
aveţi grijă să fie trimis, împreună cu tot ce publicaţi, diver
selor partide 1&9• Vă dau mai jos cîteva adrese, va mai urma 
o altă serie. 

Imbrăţişeaz-o pe Laura din partea mea, îi voi scrie de în
dată ce afurisitul de congres îmi va lăsa liberă mîna dreaptă. 

Cu prietenie, al dumitale, F. E. 
A. Bebel, Hohe Strasse 22, Dresden-Plauen - Germania 
W. Liebknecht, Borsdorf-Leipzig, Germania 
Redacţia „Sozial-Demokraten", Romersgade 22, Cope.t· 

haga, Danemarca. 
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F. Domela Nieuwenhuis. 96 Malakkastraat, Haga, Olanda 
Redacţia „Recht voor Allen" Roggeveenstraat 54, Haga 
Redacţia „Arbejderen, Nansensgade 28 A, Copenhaga, Da-

nemarca 
Redacţia „Gleichheit", Gumpendorferstrasse 79, Viena VI, 

Austria 
Redacţia 
Redacţia 

E. C. Londra 

„Muncitorul", 38 Strada Sărăriei, Iaşi, România 
„Justice", 181 ,  Queen Victoria Street, 

Redacţia „Labour Elector", 13, Paternoster Row, 
E. C. Londra 

Redacţia „Commonweal", 13, Farrington Road, E. C. 
Londra 

Avocat A. Reichel, Berna, Elveţia 
Avocat Henri Scherrer, St. Gallen, 
Elveţia 

.cei doi delegaţi 
la Haga 

Redacţia „Sozialdemokrat", 114, Kentish Town Road, 
N. W. Londra 

Redacţia „ Volkszeitung", Box 3560, New York City, U.S.A. 
Redacţia „Sozialist", 25 East 41h st., New York City, U.S.A. 

(va urma). 

Americanii (germani) 14, cu toate că sînt prelucraţi de po
sibilişti şi de Hyndman, s-au declarat totdeauna de partea 
voastră şi împotriva posibiliştilor. Dacă circulara voastră le va 
parveni la timp, nu mă îndoiesc cîtuşi de puţin că vor adera, 
dar ei vor merge la un congres oarecare. 

„Arbejderen" este ziarul opoziţiei radicale a lui Petersen 
(care i-a ounoscut la Paris pe Rouanet şi Malon, darr care de 
atunci s-a schimbat foarte mult) şi a lui Trier, traducătorul 
cărţii mele „Originea familiei". Din motive tactice ar fi bine 
să nu le trimiteţi nimic care să nu fie în acelaşi timp adresat 
organului majorităţii moderate 19o, „Sozialdemokraten". 

Adresa lui P. Christensen, delegat la Londra 191 (bun) este 
9 Romersgade, Copenhaga. 

Belgieni : „ Vooruit" (Redacţia) Marche au fil, Gand, 
aceeaşi adresă pentru Anseele (E). Cei din Gand au declarat 
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la congresul din Jolimont 175 că nu vor merge la congresul po
sibiliştilor atîta vreme cît aceştia insistă asupra revendicărilor 
lor. Raportul din „Proletariat" este plin de minciuni posibi
liste. 

Publicat pentru prima oară in revbta „La Nouvelle Hevue Socialiste", Nr. 21, 1928 
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Originalul în limba franceză Tradus din limba franceza 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 7 mai 188g 

Draga mea Laura, 
M-am bucurat foarte mult primind azi dimineaţă apelul 

pentru convocarea Congresului 192• Aşa cum spui şi tu, nu este 
timp de pierdut, iar Paul, care pare să fiarbă de o indignare 
plină de virtute, mă făcuse să mă aştept la o serie intermina
bilă de dificultăţi şi întîrzieri birocratice. Acum însă, după ce 
s-a acţionat atît de rapid şi ferm, totul e în ordine. Convocarea 
este scurtă şi atrăgătoare, conţine tot ce este necesar şi nimic 
mai mult, singurul lucru care i s-ar putea reproşa este că ar 
fi fost mai bine să se fi specificat chiar în text că va urma 
o a doua circulară, avînd semnăturile celor din străinătate, 
care, din lipsă de timp, n-au mai putut fi obţinute. Pe de altă 
parte, sper că informaţia că Socialist League 68 adoptase dina
inte rezoluţiile de la Haga 144 are la bază un fapt real şi nu 
o neînţelegere ; căci o dezavuare din partea Ligii ar crea o 
situaţie foarte neplăcută. Pentru a obţine o asemena semnătură 
ar trebui să fim informaţi asupra conţinutului răspunsului pe 
care Morris i l-a dat lui Paul, altminteri bîjbîim în beznă. 

Şi acum o întrebare : ai fi de acord să faci traducerea în 
engleză, sub care Paul să scrie : „Pentru traducerea engleză -
Paul Laf[argue]" autorizîndu-mă pe mine să procedez la fel cu 
traducerea germană, făcută de mine ? Le-am tipări apoi aici 
şi le-am difuza în mii de exemplare, trimiţîndu-vă şi vouă 
cîteva exemplare, de care s-ar putea să aveţi nevoie. 

Pierderea de timp i se datorează în exclusivitate lui 
Liebk[necht] care se consideră sau vrea să fie considerat drept 
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personajul central al mişcării internaţionale şi care, convins 
fiind că va realiza unificarea, s-a lăsat dus de nas de belgieni 
timp de şase sau opt săptămîni. Chiar şi acum el e convins că 
ar fi suficient să se facă văzut, el, la Paris, pentru ca unifi
carea să se şi înfăptuiască. Dar cum nu este încă prea tîrziu, 
timpul pierdut nu este de fapt pierdut. Acest lucru a făcut 
posibil ca masa celor din străinătate, care iniţial se arătaseră 
împotrivă şi, cu siguranţă, aşa ar fi şi rămas, dacă data ar fi 
fost fixată fără aceste demersuri preliminare şi împotriva 
voinţei lor, să fie acum de acord cu data propusă de francezi. 
ln realitate nimeni nu a avut de suferit de pe urma compor
tării lui L[ie]bk[necht], în afară de noi aici, căci, după ce 
ne-am început campania cu un succes extraordinar, a trebuit 
să ne descurcăm doar cu propriile noastre resurse ; într-adevăr, 
toate scrisorile adresate de muncitorii de aici, pe care noi îi  
montasem împotriva congresului posibiliştilor, au primit răs
punsuri foarte nehotărîte şi vagi din partea danezilor, olan
dezilor, a belgienilor şi a germanilor ; nimeni nu le-a putut 
da nici cea mai neînsemnată informaţie despre celălalt congres 
şi urmarea a fost că au căzut în mîinile lui Smith-Headingly 
�i Hyndman. In fine, de îndată ce va apare convocarea în en
gleză, va trebui să reluăm campania şi sper că cu mai mult 
Succes. 

Dar dacă Paul îşi închipuie că noi îi putem sili pe cei de 
aici, din Anglia, să înghită această fictio juris 81> că posibi
liştii nu sînt socialişti, că deci congresul lor nu există sau nu 
contează, se înşeală amarnic. El consideră scrisoarea lui Bon
nier către „Labour Elector" 193 o betise 82l

, pentru că nu por
nea de la un asemenea punct de vedere. Ei bine, eu răspund 
pentru această betise pentru că eu am scris scrisoarea, Bon
llier doar a semnat-o. Se prea poate ca posibiliştii să fie aşa 
cum îi prezintă Paul, şi eu îl cred, dar dacă voia ca noi să 
declarăm public acest lucru, ar fi trebuit mai întîi să o dove
dească în mod public şi chiar înainte de a se fi pus problema 
unui congres. In loc de aceasta, amicii noştri au organizat une 
conspiration du silence 3> împotriva lor înşişi abandonînd toate 
vastele posibilităţi ale publicităţii în mîinile posibiliştilor care 
erau şi aşa socotiţi socialişti de către belgieni, olandezi, danezi 
şi, în toamna trecută la Londra 16 şi de unii englezi ; iar de-

81> - ficţiune juridică. - Nota trad. 
8!) - prostie. - Nota trad. 
3> - conspiraţia tăcerii. - Nota trad. 
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cretul de excomunicare lansat de către un partid, care nici 
acum nu are un ziar la Paris în care să-şi facă auzit glasul, nu 
poate şi nu va putea fi acceptat de restul lumii fără o dovadă 
suplimentară. Cu oamenii de aici noi trebuie să vorbim într-un 
limbaj pe care ei să-l înţeleagă, iar dacă am vorbi aşa cum 
propunea Paul, ne-am umple de ridicol şi am fi daţi afară din 
toate redacţiile ziarelor din Londra. Paul ştie prea bine că la 
Paris posibiliştii reprezintă o forţă şi  chiar dacă amicii noştri 
parizieni au temeinice motive pentru a-i ignora, noi nu putem 
face acelaşi lucru şi nici nu putem nega faptul că la 14 iulie 
vor avea loc două congrese rivale. Şi dacă am spune oamenilor 
de aici că în congresul nostru „ce sont les ouvriers et Ies socia
listes de France sans distinction de parti qui convoquent le 
congres" 4), ar fi nu numai o betise, dar şi un neadevăr fla
grant, căci Paul ştie foarte bine că les ouvriers de Paris B5l , în 
măsura în care sînt în general socialişti, sînt în majoritate 
posibilişti. 

In orice caz noi vom continua să lucrăm aici pentru con
gres în propria noastră manieră, chiar dacă se vor auzi critici. 
Pînă acum eu n-am făcut nimic în această chestiune, care să 
nu fi provocăt obiecţiile cuiva. Sînt însă obişnuit cu asemenea 
lucruri şi voi face şi de aici înainte ceea ce mi se pare a 
fi just. 

Frumuseţea este că la trei luni de la ţinerea acestor două 
congrese, Boulanger va fi, după toate probabilităţile, dictator 
al Franţei, va desfiinţa sistemul parlamentar, va epura magis
tratura sub pretextul corupţiei, va crea un guvern de mînă 
forte şi o Cameră de rîsul lumii şi va zdrobi pe toţi marxiştii, 
blanquiştii şi posibiliştii. Şi atunci, ma belle France, - tu l'as 
voulu ! 86> . 

Şase luni mai tîrziu s-ar putea să avem război ; aceasta 
depinde în întregime de Rusia ; ea s-a angajat în vaste ope
raţiuni financiare pentru a-şi reface creditul şi i-ar fi absolut 
imposibil să se lanseze într-un conflict înainte ca acestea să 
se fi încheiat. 194 In acest război neutralitatea belgienilor şi a 
elveţienilor va fi primul lucru de care se va alege praful, iar 
dacă războiul va lua o întorsătură cu adevărat serioasă, singura 
noastră şansă ar fi aceea ca ruşii să fie bătuţi şi să facă o 
revoluţie. Francezii n-ar putea s-o facă atîta vreme cit sînt 

84) „se află muncitorii şi socialiştii Franţei, fără deosebire de 
partid, care au convocat congresul". - Nota trad. 

85) - muncitorii din Paris. - Nota trad. 6) - frumoasa mea Franţă, tu ţi-ai dorit-o ! - Nota trad. 
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aliaţi cu ţarul ; asta ar însemna înaltă trădare ! Dar dacă nici 
o revoluţie nu va întrerupe războiul, dacă el îşi va urma ne
stînjenit cursul, atunci victoria va fi de partea aceluia care va 
avea drept aliată Anglia, cu condiţia ca Anglia să intre în con
flict. Căci acea parte ar putea, cu ajutorul Angliei, să-şi înfo
meteze adversarii, tăind aprovizionarea cu grîne din străină
tate, de care acum are nevoie întreaga Europă occidentală. 

Mîine, o delegaţie (Bax, Tussy, Edward) se va prezenta la 
„Star" pentru a protesta împotriva articolului de sîmbăta tre
cută despre congres 195• Acest articol a fost inserat prin contra
bandă, probabil de Hyndman şi Smith-H[eadingly] în absenţa 
lui Massingham. 

Salutări călduroase din partea lui Nim şi de la al tău 

Publicat pentru prima oară 1 
limba originalului în cartea : 
F. Engels, P. et L. Lafargue, 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956. 
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F. E .  

Originalul î n  limba engleză 
Tradus din limba engleza 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 11 mai 89 
Dragă Sorge, 
Scriptologia şi alergăturile în legătură cu acest blestemat 

de congres nu-mi mai lasă timp pentru nimic altceva. Este un 
adevărat infern, doar neînţelegeri, certuri şi supărări din toate 
părţile pentru ca, pînă la urmă, să nu iasă nimic din toate 
astea. 

Participanţii la Conferinţa de la Haga 144 s-au lăsat duşi 
de nas de belgieni . în loc ca, după refuzul posibiliştilor, să ac
ţioneze imediat, aşa cum fusese stabilit, protestînd şi convo
cînd un contracongres (ceea ce elveţienii şi belgienii trebuiau 
să facă împreună), belgienii n-au făcut nimic, au tăcut cu încă
păţinare ca răspuns la toate scrisorile şi pînă la urmă au găsit 
scuza ridicolă că trebuie să expună chestiunea în faţa Congre
sului lor Naţional de la 21/22 aprilie l75 ! în faţa unei asemenea 
atitudini, ceilalţi n-au mai reacţionat nici ei (deoarece Lieb-
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k[necht], prin intermediul elveţienilor, a pus la cale tot felul 
de intrigi cu cîţiva posibilişti, el fiind omul căruia unificarea 
trebuia să-i reuşească) şi aşa se face că posibiliştii, prin pro
clamaţiile lor, au pus stăpînire e întreaga opinie publică, în 
timp ce ai  noştri nu numai că au tăcut, dar chiar la întrebă
rile cu privire la vreun contracongres, puse de unii englezi care 
încă mai oscilau, s-au mulţumit să dea răspunsuri evazive. 
Această politică abilă a făcut ca, pînă la urmă, chiar şi în Ger
mania, să se revolte unii, în timp ce Auer şi Schippel au cerut 
să se meargă la congresul posibiliştilor 182. Toate acestea i-au 
deschis, în sfîrşit, ochii lui L[ieb]k[necht] şi - cînd Bernstein 
şi cu mine am spus francezilor că acum sînt liberi şi pot, aşa 
cum proiectaseră iniţial, să convoace congresul pe data de 
H iulie 87> - a scris şi el francezilor acelaşi lucru. In felul 
acesta francezii şi-au văzut împlinită dorinţa, dar se plîng 
pe bună dreptate de tergiversările şi uneltirile lui Liebk[necht], 
pentru care îi socotesc răspunzători pe toţi germanii. 

Aici însă, noi sîntem cei care avem cel mai mult de sufe
rit de pe urma aerelor de deşteptăciune pe care şi le dă 
L[iebknecht]. Broşura noastră căzuse ca un trăznet demonstrînd 
că Hyndman şi compania sînt nişte şarlatani şi mincinoşi ; 
totul ne era favorabil şi dacă Liebknecht i-ar fi silit pe bel
gieni - ceea ce, de altfel, era de datoria lui - să treacă la 
o acţiune rapidă, sau i-ar fi trimis la plimbare şi ar fi tratat 
personal cu ceilalţi, dacă ar fi convocat el sau i-ar fi determi
nat pe francezi să convoace congresul, indiferent la ce dată, 
masele de aici i s-ar fi alăturat nouă şi Federaţia social-demo
crată 67 l-ar fi părăsit pe Hyndman. Aşa însă ne-am ales doar 
cu consolări şi amînări, şi cum aici principalul conflict din 
trade-unionuri consta în a nu se trimite delegaţi la Congres, 
a�a cum voiau şefii, sau a e trimite totuşi nnpotriva voinţei 
şefilor - caracterul congresului fiind lucru secundar şi im
portantă fiind doar intrarea sau neintrarea în mişcarea inter
naţională - s-a văzut clar că aceşti oameni se vor alătura doar 
celor care ştiu ce vor şi nu celor care nu ştiu. Iată cum am 
pierdut o poziţie extraordinară, pe care de abia o cucerisem 
şi, dacă nu se va etrece vreun miracol, nici un englez demn 
de luat în seamă nu va participa la congresul nostru. 

87) Vezi volumul de faţă, p. 176. - Nota red. 
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Bernstein tocmai a fost aici şi m-a ţinut pînă aproape de 
ora ridicării corespondenţei, trebuie, deci, să închei. 

Wisch[newetzky] 8> n-a fost la mine ; nu ştiu ce v0r 
aceşti oameni. 

Al tău 
F. E 

Publicat pentru prima oară în 
cartea „Briefe und Auszlge aus 
Briefen von John. 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 germa:iă 

1 0 1  

Engels căire Paul Lafargue 
Ia e Perreux 

Londra, 1 1  mai 89 

Dragul meu Lafargue, 
Noi nu v-am numit niciodată altfel decît „the so-called 

marxiste" 69) şi nici :iu ştiu cum v-am putea denumi altfel. Dacă 
aveţi vreun alt nume tot atît de scurt, spuneţi-l şi noi îl vom 
folosi cu plăcere, aşa cum se cuvine. Dar noi nu putem să spu
nem : agglomeration 196, căd nimeni aici nu ar înţelege despre 
ce e vorba, şi nici antiposibilişti, ceea ce v-ar şoca în aceeaşi 
măsură şi nici n-ar fi exact, avînd un înţeles mult prea larg. 

Tussy a trebuit să-ţi înapoieze ieri scrisoarea adresată zia
rului „Star" . Dat fiind că „Star" era încă din ajun în posesia 
convocării traduse de Tussy, explicaţiile dumitale privitoare 
Ia acest document nu aveau nici cea mai mică şansă de a fi 
inserate. 

Cnea ce ne trebuie sînt scrisori din Paris, trimise direct 
lui „Star" şi avînd ştampila poştei din Paris, care resping ca
lomniile posibiliste din numerele de sîmbătă şi marţi, conform 
cărora alegerea lui Boule a fost făcută cu banii boulan9iştilor, 
iar Vaillant a acţionat ca aliat al boulangiştilor etc. 197. Cred că 
voi puteţi face foarte bine acest lucru fără a aduce astfel vreun 

ss) Lazar Wischnewetzky. - Nota red. 9) - „a�a-numiţii arxişti". - Nota trad. 
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prejudiciu noii voastre demnităţi de biserică a tot-mîntuitoare 
m materie de socialism francez. 

"Star" este cotidianul cel mai citit de muncitori şi singurul 
care ne este cît de cît accesibil. La Paris Massingham l-a avut 
pe A. Smith drept ghid şi interpret, iar acesta l-a aruncat în 
braţele lui Brousse şi compania, care l-au acaparat, nu i-au 
mai dat drumul, l-au ameţit cu absint şi vermut şi au reuşit 
astfel să cîştige ziarul „Star" de partea congresului lor, fă
cîndu-1 să le înghită toate minciunile. Dacă vreţi ca noi să 
vă fim de folos aici, ajutaţi-ne să recîştigăm o oarecare in
fluenţă pe lîngă „Star", demonstrîndu-i că s-a angajat pe un 
drum periculos şi că, de fapt, Brousse şi compania l-au făcut 
să spună doar minciuni. Iar pentru aceasta nu există altă 
cale decît cea a scrisorilor de protest împotriva acelor articole 
venind direct de la Paris. Altminteri el ne va spune mereu : 
nimeni de la Paris n-a protestat, înseamnă că acesta trebuie să 
fie adevărul. 

în afară de „Star" nu-l mai avem decît pe „Labour Elec
tor", ziar foarte puţin cunoscut şi foarte dubios, care se sus
ţine din fonduri provenite din surse inavuabile, aşadar, foarte 
suspect 90l .  Este neîndoios că v-ar fi de folos o oarecare publi
citate aici în Anglia, bombardaţi deci ziarul „Star" cu recla
maţii - dumneata, Vaillant, Longuet, Deville, Guesde şi tutti 
quanti. Dar dacă nu ne daţi nici un ajutor, nu trebuie să vă 
plîngeţi dacă nici un ziar nu vorbeşte de congresul vostru şi 
dacă posibiliştii sînt consideraţi aici drept singurii socialişti 
francezi, iar voi o neînsemnată clică de intriganţi şi nătărăi. 

De trei luni Tussy şi cu mine nu facem altceva decît să 
lucrăm pentru voi ; cîştigasem prima bătălie cu broşura lui 
Bernstein 91), cînd, din cauza inactivităţii şi ezitărilor lui Lieb
knecht, am ierdut toate poziţiile cîştigate, una după lta. Acum, 
cînd sîntem reduşi la defensivă şi ne paşte primejdia de a 
pierde chiar şi poziţiile deţinute înainte, ne vine foarte greu 
să ne vedem părăsiţi şi de francezi, cînd numai cîteva scri
sori de cîteva rînduri fiecare, la momentul oportun, ar putea 
să aibă un efect atît de mare. Dar dacă ţineţi să pierdeţi orice 
mijloc de publicitate aici în Anglia într-un moment de cea 
mai mare importanţă pentru voi, noi nu putem face nimic ; 
desigur, asta va fi pentru mine o lcţie, mă voi întoarce la vo-

0) Vezi volumul de faţă, p. 1 16-1 17. - Nota red. 
911 „Congresul internaţional muncitoresc din 1889. Răspuns săpă

minalului -Justice .. ". - Nota red. 
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lumul al Iii-lea părăsit acum trei luni, şi mă voi consola dacă 
acest congres nu va duce la nimic. 

Este foarte bine că există preocuparea pentru cazarea şi 
restaurantele pentru delegaţi. Bebe! mi-a scris n legătură cu 
acesta şi cum n iulie Parisul va fi un adevărat furnicar, 
chestinea este deosebit de importantă. 

Vom tipări aici traducerea engleză 92> a Laurei. Cît pri
veşte traducerea germană, există una în nS[ozial] D(emokrat]", 
unde Bernstein a modificat către sfîrşit o frază (numărul 3 în 
invitaţia voastră) prea periculoasă pentru germani. Trimiteţi 
textul francez al convocării, care trebuie semnat de toţi, lui 
B [ebel] şi L[iebknecht] pentru ca ei să vă indice pasajele pe 
care ei nu le pot semna fără să se compromită din punct de 
vedere juridic - altminteri riscaţi să nu aveţi semnăturile 
germanilor. Voi aştepta veşti de la Bebe! înainte de a tipări 
o traducere germană aici şi vă voi arăta n prealabil schimbă-
ile propuse de el. . 

De la un timp încoace nu se mai vede numele lui Labus
quiere în ziarele pos(ibiliste) - a trecut oare şi el de partea 
nemulţumiţilor ? 118 Dezorganizarea care se observă în rîndu
rile posibiliştilor este, desigur, un fapt îmbucurător pentru noi, 
dar atacurile noastre şi congresul ar putea favoriza din nou 
reunificarea. ln orice caz, descompunerea nu a ajuns atît de 
departe, încît să aibă vreo influenţă asupra aliaţilor externi ai 
posibiliştilor. 

Anexez n cec de 20 de lire. ln ce priveşte lovitura de 
stat a lui Ferry 199, s-ar putea să eşueze, căci în 1889 soldatul 
simplu este mult mai boulangist decît era republican pe vre
mea cînd a făcut să eşueze lovitura lui Mac-Mahon 2oo. Bravul 
Boulanger nu este atît de prost încît să provoace o chemare la 
arme din cauza afacerii de la Curtea Supremă ; dar asta nu 
dovedeşte nimic în cazul unei violări dîcte a constituţii. Că 
Ferry nu va ceda fără luptă puterea directă sau indirectă, de 
asta sînt convins. Dar e un risc. 

Publicat pentru prima oară în : K. Iarx şi F. Engels. Opere, 
val. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Cu prietenie, al dumitale 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

tr) - adresa de coVocare a congresului. - Nota red. 
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Engels către Eleanor Marx-Aveling 
la Londra 

191 

(Londra, aprox. 13 mai 1889) 

Deoarece Laura a trimis scrisoarea pentru tine într-un plic 
deschis, adaug şi eu aceste rînduri 201• Ne vedem diseară la 
Sam. 

Publicat pentru prima oară in 
limba originalului în cartea : '. Engels, P. et L. Lafargue . 
,,Correspondance", vol. II, Paris, 1956 

1 0 3  

Originalul î n  limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 14 mai 89 

Draga mea Laura, 
Oare prietenii voştri din Paris n-ar putea acum, înd lu

crurile au început să se iranjeze şi să meargă ca pe roate, să 
aprecieze cu mai puţină nervozitate ceea ce noi încercăm să fa
cem penru a-i ajuta ? Nu le-a cerut nimeni să se angajeze în
tr-o polemică cu „Star" sau să scrie interminabile contestaţii. 
Dar de ce n�ar scrie Vaillant pur şi simplu ziarului „Star" : „ln 
numărul dv. din . . .  declaraţi pe baza afirmaţiilor făcute în faţa 
Dv. de posibilişti că eu. . .  (am făcut cutare şi cutare, „Star" 
din 7 mai 9l). Eu nu am timpul, iar dv. nu aveţi spaţiul necesar 
pentru a combate în detaliu asemenea aberaţii. De aceea, v-aş 
ruga doar să-mi permiteţi să declar în numărul dv. viitor că 
aceasta constituie o calomnie infamă" (sau ceva asemănător). 

Sau poate să scrie casierul, preşedintele sau secretarul co
mitetului Boule : „In numărul dv. etc. spuneţi că alegerea lui 
Boule a fost finanţată din banii boulangiştilor 4). In calitatea 
mea de preşedinte (sau ce funcţie o fi avut) al comitetului 
Boule ştiu de unde provenea infima sumă de bani de care noi 

sa) Vezi volumul de faţă, p. 189 . - Nota red. 94) Vezi volumul de faţă, p .  1 88. - Nota red. 
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puteam dispune : în exclusivitate din subscripţii muncitoreşti. 
Declar, aşadar, că afirmaţia de mai sus, făcută de posibilişti, 
este o minciună infamă" etc. 

Şi încă cîteva scrisori asemănătoare provenite de la oameni 
diferiţi. Aceasta ar consolida serios poziţia noastră faţă de zia
rul „Star". 

Mai ales în momentul de faţă. Mă tem că „Star" a publicat 
azi dimineaţă invitaţia lansată de Paul 202 numai pentru a oferi 
un pretext pentru nepublicarea convocării oficiale cu toate 
semnăturile . Totuşi, într-o zi-două, Bernstein va încerca să 
obţină inserarea aesteia 95) (trimiţîndu-le un exempar). Ed
ward şi Bonnier i-au făcut azi dimineaţă o vizită redactorului 
şef, care a promis că mîine va apare o scrisoare a lui Bonnier 
şi l-a invitat la masă pe acesta pentru lunea viitoare. Cu acest 
prilej Bonnier va încerca să-l prelucreze. După cum vezi, fie
rul încă mai este cald şi ar mai putea fi bătut, ar mai trebui 
doar să fim ajutaţi prin cîteva lovituri venite de la Paris. Dacă 
nu folosim acum prilejul, în curînd va fi prea tîrziu. 

Spui că Comitetul din Paris 96> va acţiona trimiţînd nu
meroase apeluri şi că asta face mai mult decît cîteva scrisori 
adresate redactorului şef. Foarte bine ; lar scrisorile către re
dactorul şef sînt absolut necesare pentru a-l determina să pu
blice apelurile cînd vor sosi. La ce-ar servi aici toate aceste 
apeluri, dacă nu putem să le publicăm în nici un ziar, cu 
excepţia lui ,,Labour Elector", ceea ce ar face, poate, mai mult 
rău decît bine, dacă el ar fi singurul ziar care le ia în seamă. 

Cum o parte din conversaţia cu M 1Ssingiha.m s-a desfă�u
rat în engleză, limbă pe care B[onnier] nu o înţelege, eu nu 
ştiu încă tot ce s-a petrecut acolo. in orice caz, sper că vei 
fi de acord că planul nostru de bătaie - să menţinem pozi
ţiile pe care le aveam la început şi să păstrăm coloanele zia
rului „Star" deschise pentru comunicările noastre - era sin
gurul posibil şi că nu era într-atîta de absurd pe cît par să 
creadă prietenii noştri din Paris. Noi ştim că redacţia lui ,,Star" 
acordă o mare importanţă bombardamentelor cu scrisori de la 
cititorii din străinătate şi, date fiind împrejurările, ele sînt 
cu atît mai importante cu cît, după cîte ştim, posibiliştii, 
Smith - Headingley şi Hyndman strigă toţi la unison în ure
chile lui Massingham că toată afacerea este o afacere perso
nală a familiei Marx şi nimic mai mult. 

95) - pri n Henry William Massingham. - Nota red. H) Comisia executivă pentru convocarea congresului muncitoresc internaţional. - Nota red. 
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Eu l-am rugat într-o scrisoare pe Bebe! să le scrie dane
zilor şi austriecilor să se grăbească cu trimiterea semnăturilor,. 
rnr prin intermediul danezilor să acţioneze asupra suedezilor 
şi norvegienilor. In acelaşi timp i-am spulberat teama de a 
nu găsi la Paris unde sa tragă şi să ia masa în sezonul viitor. 
Bebel, care nu a văzut niciodată ceva mai mare decît Berlinul 
(căci aici nu a fost decît pentru cîteva zile şi atunci bine ocro
tit) este în această privinţă puţin cam provincial. Cu cît va 
apare mai curînd circulara cu toaie semnăturile, cu atît va fi 
m:i bine ; pentru cei de aici va fi ceva de cea mai mare im
portanţă. 

Sînt sigur că oamenii voştri din Paris au toate motivele 
să fie mulţumiţi. Ei au obţinut ceea ce au dorit şj mai rămîne 
destul timp pentru toate celelalte. De ce să fie atunci atît de 
nerăbdătDri să-şi ia revanşa faţă de prieteni, ca şi faţă de 
duşmani, întîmpinînd cu rea-voinţă toate propunerile care li 
se fac, ba chiar străduindu-se să descopere dificultăţi şi acolo 
unde acestea nu există şi cîrtind ca nişte adevăraţi John 
Bull ? Desigur, toute la gaîte fran�aise ne s'est pas eva
nouie 97) - fie ca ei să redevină francezi ; drumul spre vic
torie se deschide înaintea lor. Noi cei de aici am suferit o 
înfrîngere, dar acest lucru nu este decisiv şi, după cum vezi, 
noi continuăm să luptăm cît putem i bine. 

Al tău, F. E. 
Publicat pent�u prima oara rn 
l i mba originalului in cartea : 

Originalul în hmba engieză 
Tradus din limba engleză 

F. Engels, P. et L. Lafargue. 
"CorresPondance", t. II,  Paris, 1956 

1 04 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 16 mai· 89 

Dragul meu Lafargue, 
Iţi trimit notele mele la proiectul vostru de convocator 203 „ 

pe care l-am discutat cu Bernstein. De altfel, susţinînd că. 

97} - toată veselia franceză n-a disăut. - Nota ra. 
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Congresul de la Troyes 1o1 a reprezentat ansamblul clasei mun
citoare franceze, aţi ajuns în flagrantă contradicţie cu faptele 
şi v-aţi expus un" proteste şi refuzuri din partea celor din 
străinătate - şi aceasta absolut gratuit. Decretele noastre nu 
duc la dispariţia posibiiştilor şi a majorităţii de care dispun 
la Paris. 

Am expediat •circulara engleză presei săptămînale, mîine 
va fi trimisă cotidianelor, cluburilor radicale din Londra ·11, 
organizaţiilor socialiste şi unor personalităţi influente intere
sate. 

Asta înseamnă aproximativ 1 OOO de exemplare. Tussy va 
mai dispune de 500 exemplare, iar K[eir] Hardie din Scoţia 
de alte 500. Adresele şi banderolele sînt pregătite, totul va 
pleca mîine, aşa încît sîmbătă seara, cînd au loc întrunirile 
la cluburi, trade-unionuri etc., difuzarea va fi terminată. 

„Star" puică scrisoaea lui Bonnier 98) 
Clara Zetkin a scris un excelent articol în „Berliner 

[Volks-]Tribine" 9) - dacă am fi avut acum trei luni o re
latare atît de precisă a faptelor, ne-ar fi fost de mare folos. 
Bernstein îl va vedea mîine pe Massingham şi va exploata 
această cazie. De asemenea, se va folosi de cazul arondismen
tului 13 198, a cărui jmportanţă nu rezultă din articolul din 
„Egalite" şi n legâtură cu care Clara Zetkin i-a furnizat lui 
Bernstein toate detaliile. 

Este foarte bine ca Consiliul Naţional să nu se afle la 
Paris - forţa voastră este provincia, acolo trebuie să se gă
sească şi conducerea oficială şi nu la Paris. De altfel, faptul 
că provincia are o pondere mai mare decît Parisul este şi un 
semn de foarte bun aqgur. 

Mîine are loc premiera unei noi piese a lui Aveling. Deşi 
nu a cucerit definitiv publicul, criticii au început să se ocupe 
de el, chiar şi cei care pînă acum au participat la conspiraţia 
tăcerii. 

Greva minerilor î. ţara mea (regiunea minieră începe la 
două sau trei mile de Barmen) este un fapt de cea mai mare 
importanţă 2o4_ Indiferent caire-i va fi sfîrşiul, ea ne deschide 
-un teren pînă acum închis şi ne aduce 40-50 OOO de voturi 
în plus în alegeri. Guvernul este înspăimîntat de moarte, căci 
Orice încercare de acţiune energică sau, cum se spune acum 

te) Ch. Bonnier. „Congresul de la Paris". - Nota red. 
H) C. Zetkin. �Congresul muncitoresc internaţional şi divergenţele 

lintre muncitorii francezi". - Nota red. 
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in Prusia „schneidiges Handeln" 100) (de altfel expresia este 
austriacă), ar putea provoca o săptamînă sîngeroasă ca aceea 
de la Paris din 1871 l05. De aici încolo minerii din toată Ger
mania sînt de partea noastră - şi ei reprezintă o forţă. 

In ce-l priveşte pe Boulanger, sper să ai dreptate şi că 
măscăriciul a pierdut partida 206. 

Dar ... 
Post-time 101) 

Îi voi scrie lui D[anielson] 102) . 
Cu prietenie, al dumitale F. E. 

Congresul Muncitoresc Socialist Internaţional 14 la 21 iulie 1 889 
Muncitori şi socialişti din Europa şi America„ 
Congresul de la Bordeaux, ormat din delegaţii a mai 

mult de 200 camere sindicale franceze 103) din diferite centre 
muncitoreşti ale Franţei, şi Congresul de la Tro'eS, format din 
delegaţii a 300 grupuri muncitoreşti 104) şi socialiste reprezen
tînd întreaga clasă muncitoare şi socialismul revoluţionar aL 
Franţei au hotărît să convoace la Paris pe· durata Expoziţie
un Congres Internaţional deschis proletariatului din lumea 
întreagă. 

Această rezoluţie a fost primită cu bucurie de către so
cialiştii din Europa şi America, fericiţi de a se putea întruni 
şi înţelege în preajma gravelor evenimente care ameninţă na
tiunile civilizate. · 

Clasa capitalistă invită pe cei bogaţi şi puternici să vină 
să contemple şi să admire la Expoziţia Universală opera mun
citorilor condamnaţi la mizerie în mijlocul celor mai colosale 
bogăţii pe care le-a avut vreodată societatea umană. Noi so
cialiştii, care urmărim eliberarea muncii, desfiinţarea robiei 
salariate, făurirea unei orînduiri în care, fără deosebire de sex 
şi naţionalitate, toţi şi toate vor avea drept la bogăţiile rezul-

100) - acţiune temerară. - Nota trad. 101 ) - ora de ridicare a poştei. - Nota trad. 102) Vezi volumul dP faţă, p. 226. - Nota red. 103) Pus de Engels cu semnul întrebării. - Nota red. 104) Subliniat de Engels şi adăugat un semn de întrebare. 
fota red. 
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tate din munca tuuror, noi dăm întîlnire la 14 iulie, la Paris, 
producătorilor acestor bogăţii. 

li invităm să încheie un pact al fraternităţii 105), care, con
solidînd eforturile proletariatului din toate ţările, va grăbi ivi
rea unei lumi noi. 

Proletari din toate ţările, uniţi-vă ! 
Să încheie un pact ar putea da naştere unor dificultăţi. 

Germanilor le este interzisă orice fel de organizaţie şi dacă, 
în ciuda legii, au una, ea este considerată societate secretă. 
Ar trebui deci evitată orice expresie care conţine ideea de 
organizaţie formală. Invitaţi-i la o sărbătoare a solidarităţii, la 
o manifestare publică a fraternităţii, la tot ce vreţi,. dar nu-i 
invitaţi să constituie o organizaţie formală sau words to that 
effect 16), cum spun jurisconsulţii englezi. 

Mi e pare de asemenea că lipsesc una sau două fraze 
pentru formularea unui sfîrşit bun. 

Aţi putea de asemenea face cunoscut socialiştilor interna
ţionali care vor semna, că detalii cu privire la locul etc. vor 
fi comunicate mai tîriu de către Comisia din Paris. Puţină 
proză după atîta retorică nu strică. Asta este mai business
like 101) . 

Pub"icat pPnt-u prima oară Originalul în limba franceză 
(fără anexă) in : K. Marx şi F. Enges, Tradus din limba franceză 

Opere, voi . XXVIII, ed. rusă, 1940 

1 0 5  

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 17 mai 89 · 

Dragul meu Lafargue, 
Iţi trimit 25 de exemplare din circul ara în limba engleză. 
Cînd îmi înapoiezi scrisoarea din Lyon - descifrată 108) ? 

N-aş vrea să par neglijent şi nepoliticos faţă de muncitorii 
francezi . 

1o5) Subliniat de Engels. - Nota red. 1oei - cuvinte ln acest sens. - Nota trad. 101) - comercial. - Nota trad. 10�) Vezi volumul de fată, p. 181 - Nota red. 
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Cum ziarele „S[ozialdemokratJ" şi „B'erliner Volksblatt" 
au publicat traduceri germane, nu mai este necesară o ediţie 
separată imprimată aici. ln plus - re text ar trebui luat ca 
bază ? 

1) Textul francez : S[ocialist] L[eague] din Anglia şi so
cialiştii danezi declară.. .  că au aderat dinainte la rezoluţiile 
care urmau a fi luate. 

2) Textul englez : W. Morris din S[oculist] L[eague] şi 
danezii etc. etc. 

3) Textul german în traducerea din Berlin (probabil Lieb
knecht) : S[ocialist) L[eague] şi danezii şi-au cerut scuze şi 
S[ocialist] League a aderat dinainte la rezoluţii etc. (după 
iceastă versiune danezii n-ar fi aderat). 

Cum posibiliştii au prieteni germani la Paris şi englezi 
aici, n-ar fi imposibil ca ei să fi fost preveniţi în privinţa 
acestor divergenţe. Ar fi foarte neplăcut, să sperăm că asta 
nu se va întîmpla, dar cred că vă daţi seama a ce ar duce o 
nouă circulară în care aţi vorbi în numele „întregii clase mun
citoare franceze" - traducerile ar diferi din nou, căci puteţi 
fi sigur că Liebknecht ar schimba aceasta în traducerea g,er
mană. 

Mîine vor pleca spre America 100 de circulare în limba 
engleză. 

„Star" încă n-a publicat circulara. Bernstein nu s-a în
tîlnit ieri cu Massingham. 

Piesa lui A veling a avut mai mult succes decît mă aştep
tam. E o schiţă foarte reuşită, care se termină însă . la Ibsen, 
fără deznodămînt, iar publicul de aici nu e obişnuit cu aşa 
ceva. După piesa lui a urmat o alta, scrisă de Baby Rose şi de 
încă cineva - o traducere foarte liberă în engleză a lui „Con
flicto entre dos deberes" (Conflict între două datorii) de Eche
garay. Asezonată din plin cu elemente de senzaţie, aceasta a 
fost foarte bine primită, deşi e greoaie şi grosolană, cu totul 
pe gustul englez. 

Pub:icat pentru prima oară în : K. Marx şi F. Enge�s. Opere, 
vol. XXVIII ,  ed. rusă, 1940 

Cu prietenie, al d uni tale 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba f:anceza 
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Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 20 mai 89 

Dragul meu Laf argue, 
Iţi trimit două ziare : 1 .  „Reynold's" l09) care, la cererea 

lui Tussy, a publicat circulara, dar fără semnături. Ai acum 
n excelent prilej de a-i scrie : The comission of organization 
is very much obliged to you for publishing in your paper our 
circular of convocation for the Inter[national] W[orking] M[en] 
and Soc[ialists] Congress at Paris to be opened on July 14rh, 
but as you have not given any adess, will you allow us to 
state through your columns that all communications from 
abroad are to be sent to the undersigned Foreign Secretary 
1o the Commission. Your ec. P. L[afargue. ] no. 

Le Perreux, Paris Banlieu, May etc. sau ceva de fel ul 
acesta. 

2. Ziarul "Sun", un nou săptămînal radical, conţinînd o 
notiţă, datorată de asemenea influenţei lui Tussy. Vom vedea 
dacă vom putea să ne folosim mai tîrziu de această publicaţie, 
dar influenţa lui „Star" ne-ar putea face mult rău. 

In „Justice", e o.e ţi-l voi trimite de îndată ce voi avea 
exemplare, Hyndman scoate un strigăt de triumf 07 crezînd 

că, o dată cu „Star", ne-a lipsit de orice posibilitate de publi
care la Londra. El spune că dumneata, persoană amabilă şi 
demnă de stimă, te-ai acoperit de ridicol ca de altfel Bebe!, 
Liebknecht şi Bernstein, şi speră că vom termina în sfîrşit cu 
uneltirile noastre neputincioase etc. 

Ai văzut ziarul „Le Prol[etariat]" (sau „Parti Ouvrier" ?) 
în care posibiliştii susţin că ar fi siguri de danezi 208 ? Bern
stein a scris în Germania pentru a afla despre ce era vorba. 

Rochefort, de îndată ce nu mai simte sub tălpi caldarî
mul bulevardelor, ţine neapărat să se facă de rîs . La Geneva 

109) „Reynolds's Newspaper". - Nota red. 110) Comi;ia de organizare vă este foarte îndatorată pentru pu
blicarea în ziarul dv. a circularei noastre de convocare a Congresului 
Inte�naţional Muncitoresc şi Socia:ist de la Paris, care se va deschide 
la data de 14 Iulie ; dar cum dv. n-aţi indicat nici o adresă, vă rugăm 
să ne permiteţi ă specificăm în coloanele ziarului dv. că orice comu
nicări din străinătate trebuie să fie trimise secretarului comisiei pentru 
străinătate, aici subsemnat. Primiţi etc. P. Lafargue. 
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în conflictul cu bătrînul Becker, aici a odra scotînd în Re-� . 
gent Street revolverul, după ce încasase o palmă. Povestea 
asta va fi dezbătută astăzi la Police Court 209, O să-ţi trimit 
ziarul cu pricina. 
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Cu prietenie, al  dumitale 
F. E. 

O�iginalul in limba franceză 
Tradus din liba francez. 

Engels către Karl Kautsy 
la Viena 

Londra, 2 1  mail 81 
Dragă Kautsky, 
Am, în sfîrşit, citeva clipe libere pentru a-ţi scrie. De trei 

luni de zile blestematul de congres ş_i toate angaralele legate 
de el mi-au răpit tot timpul. Scrisori într-o parte şi într-alta, 
alergătură şi trudă multă, iar rezultatul : necazuri, supărări şi 
certuri. Bravii germani de la şi de după St. Gallen 186 îşi în
chipuiau că e suficient să convoace un congres, şi congresul se 
va ţine : jehi 6r, vajehi âr ! 111) (pune-I pe Adler să-ţi explice). 
Ei aveau impresia că dacă ei au reşit să-şi �ezolve conflictele 
lor interne, în toată lumea socialistă domneşte dagostea şi 
prietenia, pacea şi buna înţelegere ; nici prin cap nu le trecea 
că a convoca un congres înseamnă fie să e pleci în faţa alian
ţei Brousse-Hyndman, fie să lupţi făţiş împotriva ei . Nici mă
car acum, după ce au dobîndit suficientă xperienţă, nu s-au 
lămurit cum stau lucrurile şi încă se mai leagănă cu iluzia 
unificării ambelor congrese de îndată ce acestea se vor în
truni. Ei se trag cu groază înapoi din faţa singurului mijloc 
care ar putea realiza această unificare : să-şi arate colţii alian
tei Brousse-Hyndman. Cine-i cunoaşte cit de cit pe aceşti 
�ameni, ştie că ei nu cedează decit în faţa oţei şi consideră 

m) - Şi a zis Dumnezeu : „Să fie lumină". Şi a fost lumină. 
(Vechiul Testament. Facerea. Intiia carte a lui Moise. Cap. I. vers 3 ) .  
- Nota red. 
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orice cncesie rept un semn de slăbiciune. In loc de aceasta 
L[ie]bk[necht] ne cere să-i menajăm, să ne purtăm cu ei cu 
mănuşi, să-i ţinem ca în palmă. L[ie]bk[necht] a dus totul de 
ripă. Conferinţa de la Haga, denumită aici de Hyndman cau
cus - pentru că el nu a fost invitat acolo (ceea ce, desigur, 
a fost o prostie), putea dobîndi însemnătate, putea deveni mai 
mult decît un caucus - după ce posibiliştii s-au retras -, 
dacă ulterior s-ar fi putut obţine semnături de la ceilalţi : 
austrieci, scandinavi etc. Aceasta i-ar fi influenţat şi pe bel
gieni. Dar nimic de felul acesta nu s-a întîmplat, aşa cum în 
genere nu s-a întîmplat nimic ; conferinţa de la Haga, care 
a fost un început bun, a însemnat şi sfîrşitul. Acum, după re
fuzul posibiliştilor, belgienii tărăgănează lucrurile, nu răspund 
nimic şi declară în cele din urmă că lasă în seama congresului 
lor, care se va ţine la 21 aprilie 175, să hotăa9că ce e de făcut. 
In loc să fie trimis cineva acolo pentru a-i sili pe belgieni să 
spună pe loc da sau nu, pentru ca apoi, în funcţie de acest 
răspuns, să orienteze acţiunea celorlalţi, totul este lăsat în voia 
soartei. L[iebknecht] ţine discursuri festive în Elveţia 211 şi 
dnd aici pornim la atac - într-un moment hotărîtor pentru 
noi -, el începe să ne acuze că am încălcat hotărîrea de a 
păstra secete rezoluţiile de la Haga (după refuzul posibiliş
tilor hotărîrea aceasta era nebunie curată, şi pe deasupra ne 
-era complet necunoscută), că i-am zădărnicit eforturile de a-i 
aduce de partea noastră pe posibilişti, peste capul lui Brousse 
-şi al altora ( ! ) .  Şi după ce englezii - discontented trade
unionists 11> - treziţi de noi cer lămuriri în Belgia, Olanda, 
Germania şi Danemarca în legătură cu congresul nostru, li se 
d au doar răspunsuri vagi, evazive, astfel încît, în cele din 
urmă, ei se hotărăsc pentru cei ce ştiu ce vor, adică pentru 
posibilişti. Luni de  zile s-au pierdut cu şovăieli , cu amînări. 
în timp ce posibiliştiî inundau lumea cu circularele lor, pînă 
ce, în cele din urmă1 chiar în tabăra germană oamenii şi-au 
pierdut răbdarea şi au cerut să participe la congresul posibi
liştilor 1s2• Asta a avut efectul unei bombe. La 24 de ore după 
ce le.,am spus aici fr>ncezilor că, în vi.rtutea hotărîrilor con
gresului belgian, sînt liberi să facă ce vor şi că pot să-şi con
voace şi ei congresul la 14 iulie, la numai 24 de ore după 
aceasta, Liebknecht a venit cu acel plan pe care pînă acum îl 
combătuse atît de vehement 113). Aşa e el, rebuie să ajungă 

112) trade-unionişti nemulţumiţi. - Nota trad. J13) Vei volumul de aţă, p. 1 79-180. - Nota red. 
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mai întîi la mare ananghie pentru a fi în stare să ia o hotărîre 
îndrăzneaţă. 

Acum însă, în multe privinţe, e prea tîrziu. Aici bătălia 
a fost pierdută pe toată linia, pentru că în momentul decisiv 
am fost abandonaţi. Oameni care simpatizau cu noi s-au feli
citat că au mai fost aleşi pentru celălalt congres, al posibilişti
lor. In Belgia, posibiliştii au învins, de fapt, mulţumită intri
ganţilor din Bruxelles ; Anseele, pînă acum un om de nădejde, 
pare să vrea să evite o ruptură cu cei din Bruxelles. Inşişi 
danezii par să şoyăie, fiind urmaţi de norvegieni şi suedezi, 
ceea ce nu înseamnă mare lucru, dar ei reprezintă ţotuşi două 
popoare. Iţi vine să-ţi iei lumea în oap cînd vezi cum L[ie]b
k[ncht] a compromis total strălucita situaţie internaţională a 
germanilor şi, în parte, poate a şi distrus-o. 

In strînsă alianţă cu austriecii, americanii - chiar dacă 
doar o filială a partidului german - danezii, suedezii, norve
gienii, elveţienii, şi ei un fel de discipoli ai germanilor ; olan
dezii, o verigă de legătură, vrednică de încredere, cu cei din 
vest ; şi e deasupra, peste tot colonii germane şi francezii 
care n-au aderat la posibilişti, depinzînd aproape direct de 
alianţa cu germanii ; coloniile slave şi refugiaţii în Vest care, 
după compromiterea anarhismului, gravitează şi ei în jurul 
germanilor - ce situaţie formidabilă ! Şi toate astea se clatină 
din cauza iluziei lui L[ie]bk[necht] că nu trebuie decît să des
chidă gura şi toată Europa joacă după cum îi cîntă el, şi că 
dacă nu dă el comanda de marş, duşmanul nu mişcă nici el. 
ln plus, din cauza ignoranţei lui Bebel în problemele externe, 
ignoranţă explicabilă, dar regretabilă, L[iebknecht] a avut 
într-o măsură foarte mare mînă liberă. Dacă treaba eşuează, 
vina o poartă e, pentru că n-a întreprins nimic (în afară de 
intrigi), pentru că nu a apelat la opinia publică în perioada 
dintre refuzul posibiliştilor, la începutul lui martie, şi pînă 
după congresul belgian de la 22 aprilie. 

Cred totuşi că lucrurile se mai pot îndrepta, dacă ne vom 
mhăma cu toţii la aceeaşi căruţă. In cazul cînd vom reuşi să-i 
atragem pe danezi de partea noastră, partida e cîştigată -
dar aceştia nu pot fi influenţaţi decît de germani şi anume 
prin L[iebknecht]. Este însă inadmisbil că s-a ajuns la o ase
menea situaţie echivocă, cînd te gîndeşti că o acţiune rapidă 
în martie şi la începutul lui aprilie ar fi împins spre noi în-
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treaga Europă. Posibiliştii au acţionat, în timp ce L[iebknecht) 
nu numai că nu a făcut nimic, dar i-a împiedicat şi pe alţii 
să facă ceva ; francezii n-au avut voie să se mişte, să ia vreo 
hotărîre, să emită vreo circulară, să convoace un congres, pînă 
ce Liebknecht a înţeles, în sfîrşit, că cei de la Bruxelles îl 
.useseră de nas timp de şase săptămîni şi că influenţa acţiunii 
posibiliştilor în opoziţie cu nobila lui inactivitate îi înstrăinase 
chiar pe propriii lui germani. Şi, pe lîngă toate acestea, şi 
istoria cu ticălosul de Schlesinger 177. El, L[iebkncht], ape
lează la sentimente : cea mai neînsemnată acţiune publică ar 
putea să-l ruineze, să-i arunce în spinare o datorie de 6000 de 
mărci, să-l silească să emigreze în America. In aceste împre
jurări, eu rămîn în expectativă - cel puţin aşa cred deocam
dată - pînă ce va apare toată lucrarea şi voi vedea atunci 
ce-i de făcut. Treaba este însă extrem de compromiţătoare 
pentru el şi dacă îşi închipuie că va scăpa atît de uşor dup. 
ce numele lui a apărut pe o asemenea porcărie, se înşeală 
amarnic. Fii, te rog, bun şi trimite-mi fasciculele următoare. 
Aroganţa fără margini a acestui bădăran este egalată doar de 
totala lui ignoranţă. Ai perfectă dreptate, dacă acolo n-ar i
gura numele lui Liebknecht, ar fi de-a dreptul amuzant. 

Ce face Louise ? Se mai ocupă tot atît de intens de în
mulţirea speciei umane 114) ? Sper că a trecut cu bine şi ulti
mul examen. Transmite-i călduroase salutări din partea mea 
şi a lui Nim, acum cred că se va putea în sfîrşit odihni puţin. 

Eu am fost nevoit să renunţ la fumat din cauza impli
caţiilor asupra nervilor, dar mai ales a inimii, care altminteri 
e sănătoasă. De asemenea a trebuit să reduc mult băutura, 
care mi-ar fi făcut foarte rău, acum cînd sînt cu nervii Ia 
pămînt. Iau sulfona! pentru dormit şi mă plimb mult în ss 
spre Hampstead şi Highgate. Şi asta îmi ia timp. De s-ar ter
mina odată blestematul ăsta de congres, ca să nu mai tre
buiască să frunzăresc atîtea ziare ! Nu mai ajung să fac nimic, 
cînd reuşesc, în sfîrşit, să iau o carte mai bună în mînă, ochii 
imi sînt obosiţi şi trebuie să mă apuc de altceva. Doctorul 

114) Louise Kautsky urma un curs de moaşe. - Nota red. 
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spune că ochii mei nu vor fi niciodată complet vindecaţi, deşi 
nu-i vorba de o boală gravă, doar o stare permanentă de in
confort, ceea ce înseamnă reducerea timpului de citit şi scris. 

Tussy scrie acum la maşina de scris. 
Salutări cordiale de la Nim şi de la 

Publicat entru prima oară 
în cartea : „Aus der Frihzeit 
des Marxismus. Engels Briefwechsel 
mit Kautsky". Prag, 1935 
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al  tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către A. F. Robinson 

Mr. A. F. Robinson 

(Londra) 21 mai 1889 

122, Regent's Park Road N. W.  

47, Little George St. Hampstead Rd 
Stimate Domn, 
Deoarece am aflat că aţi obţinut o slujbă bună şi sînteţi 

în situaţia de a-mi restitui treptat cei 25 şilingi pe care vi 
i-am împrumutat, şi deoarece domnul Lahr, vecinul dumnea
voastră, nu are acum de lucru, vă rog să-i plătiţi lui această 
sumă în rate săptămînale, e care le veţi stabili de comun 
acord. Chitanţele domnului şi doamnei Lahr pentru aceşti bani 
vor fi la fel de valabile, ca propriile mele chitanţe. 

Rămîn, domnule, 

Publicat pentru prima oară 

cu toată stima al dumneavoastră 
F. Engels 

în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
val. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba germană 
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Engels către Paul Lafargue 

la Le Perreux 

Lond�a. 24 mai '89 
Dragul meu Lafargue, 
Faceţi tot posibilul şi scoateţi degrabă convocatorul cu 

&emnăturile celor din străinătate ! Aici, ca şi pretutindeni, de 
altfel, el are cea mai mare importanţă pentru noi. Conţinutul 
nu contează, chiar dacă e plat sau lipsit de grandilocvenţă 
- semăturile fac muzica. Dacă o vom avea aici în 8-10 zile, 
vom cîştiga partida, dacă nu, vom pierde pentru a doua oară 
bătălia şi de astă dată din vina parizienilor. Este oare atît 
de greu de redactat o circulară pe care să-şi poată pune cu 
toţii semnătura ! 

lţi trimit alăturat numărul din „Justice", în care a fost 
publicat un manifest 212 abundînd în furie şi minciună sfrun
tată, ceea ce arată foarte clar efectul produs aici, chiar şi în 
momentul de faţă, de apelul pentru convocarea Congresu
lui 192• După cum vedeţi, Social Democratic Federation 67 sau, 
mai exact, Hyndman, înţelege perfect că este vorba în aceeaşi 
măsură de poziţia lor aici, cît şi de poziţia posibiliştilor în 
Franţa. Bineînţeles, vom răspunde. Dar dacă am putea adăuga 
la capătul foii noastre volante apelul pentru convocarea con
gresului cu wmnăturile celor din străinătate 2o3, efectul ar fi 
enorm. 

Textul apelului a fost publicat în „Commonweal" şi 
Morris s-a pronunţat deschis pentru congresul nostru. 

In „Labour Elector", W. Parnell, delegat la congresul de 
la Londra 16, un băiat de treabă şi capabil - muncitor 
declară că ţine la dispoziţia celor interesaţi exemplare din 
apel. O achiziţie foarte bună pentru noi. Tussy a aranjat 
penru miine o reuniune la care Bernstein (noi aici îi spunem 
Ede, dacă vreodată, furat de condei, îi voi spune aşa, vei şti 
despre cine este vorba) se va intîlni cu Burns, Tom Mann şi 
alţi muncitori influenţi. Burns a fost ales de către secţia sa 
ca delegat la congresul posibiliştilor ; este foarte bine ca ase
menea oameni să asiste la congresul posibilist, dacă nu putem 
sJ-1 avem la l nostru. 
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„Star" n-a publicat încă scrisoarea lui Okecki rn», ci pe 
cea a lui Bax despre Vaillant. îi 116l vom aminti de cealaltă. 
Cum el vrea să intensifice desfacerea ziarului său la Paris, î i  
vom face cunoştinţă cu radicalii socialişti din Consiliul muni
cipal - Longuet, Daumas ş.a. Ce conţine scrisoarea lui 
Ok[ecki] ? Dezminte categoric acuzaţia că Boule ar fi primit 
bani de la boulangişti ? Nici nu-ţi închipui ce însemnătate 
are aici pentru noi - ca şi pentru voi, de altfel - acest co
tidian şi cît de mult merită să te osteneşti pentru a-l smulge 
de sub influenţa lui Hyndman. 

în manifestul din „Justice" se afirmă că Farjat a votat 
pentru congresul posibilist (la congresul de la Londra). Nu 
poate să fie adevărat ! Cu prima poştă am să-l rog să-mi tri
mită o scrisoare pe care s-o putem publica 213. Dar nu, n-am 
adresa lui şi persoana la care mă gîndisem era Frejac din 
Commentry şi nu Farjat. Ne-ai face, aşadar, un mare servi
ciu dacă ne-ai putea procura scrisoarea aceea şi asta repede, 
căci aici nu e timp de pierdut ; altminteri ne pierdem citi
torii. 

Am scris în Danemarca pentru a afla cauza întîrzierii 214 
de acolo - dar corespondentul meu face parte din opoziţia 
radicală şi nu din acea fracţiune moderată care conduce par
tidul. I-am scris şi lui Bebe! cit este de important să-i avem 
pe danezi de partea noastră, care, la rîndul lor, vor fi urmaţi 
de suedezi şi norvegieni, şi i�n propus ca unul dintre ger
mani să se deplaseze acolo personal, dacă altfel nu se poate. 

Deci, dragul meu Lafargue, urgentează convocatorul sem
nat de toţi. Este singurul mijloc eficace pentru a înăbu5i 
toate calomniile şi toate minciunile celorlalţi, iar pentru ţă
rile care încă mai ezită este foarte important ca acest lucru 
să aibă loc înainte ca ele să fi luat vreo hotărîre. Nehotărîrea 
şi amînările lui Liebknecht ne-au făcut să pierdem o serie 
de poziţii ; nu-i urma exemplul, căci te asigur că, dacă din 
cauza amînărilor voastre, pe care nimeni nu le înţelege, mai 
pierdem aici încă o bătălie, avem tot dreptul să ne pierdem 
răbdarea şi să vă lăsăm shift for yourselves 117>. Nu poţi să-i 
ajuţi pe oameni, dacă nu vor şi ei să-şi vină puţin în ajutor. 
Trimiteţi, deci, fără întîrziere partidelor din străinătate o cir
culară, oricum o fi ea, numai să nu poată provoca obiecţii, 

1 15) Vezi volumul de faţă, p. 191-192. - Nota rPd. 118) lui Henry William Massingham. - Nota red. 11) - să vă descurcaţi singuri. - Nota trad. 
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strîngeţi semnăturile şi tipăriţi-o sau trimiteţi-ne-o nouă în 
acest scop - împreună cu traducerea engleă făcută de 
Laura, pentru a nu se pierde timp. Perspectivele sînt exce
lente, numai de-aţi fi cu toţii de acord să puneţi pe primul 
plan ceea ce e principal şi important, lăsînd deoparte toate 
micile rivalităţi şi chestiunile de detaliu. Nu compromiteţi 
propriul vostru congres, nu fiţi mai germani decît germanii 
înşişi. 

Salutări prieteneşti dumitale şi Laurei. 
F. E.  

Iţi trimit nJustice" şi nCommonweal". 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 
XXVIII. ed. rusă. 1940 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

1 1 0  
Engels către Paul Lafargue 

la Le Perreux 
Londra, 25 mai 89 

Dragul meu Lafargue, 
Aflu dintr-o scrisoare a lui Guesde către Bonnier că se 

află la tipar convocatorul cu semnăturile din străinătate 203. 
Aţi putea să adăugaţi pe : 

R. Cunninghame-Graham, membru al pal"lamentului en
glez şi, dacă pînă luni nu primiţi o telegramă de revocare, 
de asemenea pe : 

W. Parnell, { delegaţi la congresul 
Tom Mann de la Londra 1 888 16 
Noi nu avem asentimentul foral al acestora din urmă. 

Bernstein i-a văzut pe aceştia doi astăzi dimineaţă, ca şi pe 
Graham şi Burns. Ultimul declară că este gata să se despartă 
definitiv de Federaţia Social-Demorată 67, că s-a săturat de 
maşinaţiunile lui Hyndman care a dus de rîpă asociaţia, că 
tirajul ziarului "Justice" a scăzut de la 4000 la 1400 etc. Cu 
toate că a fost ales de secţia sa pentru Congresul posibilişti-
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lor, el va acţiona în sensul intereselor noastre, iar tratativele 
în legătură cu modul în care ar face acest lucru sînt încă în 
curs. 

Trimiteţi ît mai cuind posibil un exemplar al convoca
torului. 

Cu prietenie, al dumitale 
F. E.  

Mai tîrziu vom obţine, probabil, şi  alte semnături. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. \Iarx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII, d. rusă, 1940 

1 1 1  

Originalul în limba francezi 
Tradus din limba franceză 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

(Londrn] 27 mai 89 
Dragul meu Lafargue, 
Îţi trimit cu aceeaşi poştă raportul asupra Alianţei 11Sl , 

Vrei, cumva, şi textul pretinselor sciziuni 119> ? 
Trimite-mi articolul pentru revista rusească 21s, i-l voi 

trimite lui Danielson. 
întrucît Lavrov face nazuri, adresaţi-vă foi 

N. Axelrod, Kephir-Anstalt 
Hirchengraben, Zlirich 

şi rugaţi-l să vă procure semnăturile Verei Zasulici (a cărei 
adresă nu o aveţi), propria lui semnătură şi pe aceea a lm 
G. Pl€hanov, prcum şi a altor marxişti ruşi. Acest lucru î l  
va ului pe bravul nostru eclctic. 

Convocatorul englez se află deja sub tipar ; mîine voi 
avea şpalturile, poimîine se va face difuzarea. 

Parnell refuză semnătura sa personală, dar ne-o dă în 
calitatea sa de secretar onorific al lui "Labour Electoral Asso
ciation" 216• 

118) K. Marx şi F. Engels. "Alianţa democraţiei socialiste şi A5o
ciaţia Internaţională a Muncitorilor". - Nota red. 119) K. M arx şi F. Engels . ,,Pr-tinsele sciziuni în Internaţională" 
- Nota red. 
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Cum, probabil, aţi primit această semnătură împreună cu 
cele ale celorlaţi membri (Champion, Mann, Bateman), nu 
\'-am telegrafiat 120), căci aţi tipărit, fireşte, semnăturile, a1a 
cum v-au fost trimise direct şi nu după scrisoarea mea. 

Fapt este că Parnell va fi trimis de secţia lui din trade
unionuri (a tîmplarilor ebenişti) la congresul posibiliştil.r, 
unde el şi Burns vor acţiona în sensul intereselor noastre. 
S-ar putea chiar ca, dacă posibiliştii se vor opune propunerii 
de fuziune pe care o vor face aceştia, să se despartă de po
sibilişti, alăturîndu-ni-se nouă. Asta însă e muzica vi itoru
lui 211. 

Eu v-am presat pentru că primisem ştiri contradictorii 
de la Paris şi penru că nu ştiam dacă v1a\i pus siau nu de acord 
în privinţa textului convocatorului. Acum şi aici totul a in
trat în matcă. Va fi o lovitură de trăznet. 

Tactica voastră este cea mai bună, mai ales că nu aveţi 
nici un organ de publicitate şi că în Franţa fiecare şi-a pre
cizat linia. Aici, unde nu numai că există destule elemente 
care şovăie, dar unde se pune şi problema de a-i face să osci
leze pe cei care au trecut la inamic - şi acest lucru e posi-
bil -, aici trebuie atacat. .. .. • , 

Mîine sper să pot acţiona, în sfîrşit, cît de cit împotriva 
lui Hyndman 218 ; astăzi aranjamentele legate de convoca
torul englez şi diversele curse mi-au ocupat toată ziua. 

Scrisoarea din Lyon era în plicul alăturat şi ţi-am trimis-o 
pentru a-mi descifra adresa şi numele semnatarului 188• Mi 
se cereau exemplare din scrierile mele. Intre timp ai primit 
scrisoarea mea care o însoţea şi în care î\i ceream aceste ex
plicaţii. 

ln mare grabă, cu prietenie al dumitale 
F. E. 

Avem neapărat nevoie din partea lui Farjat de un da 
sau nu ; poae că a plecat înainte de votare 213 ?  

Publiact pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
" ol.  XXVIII, ed . 'Usă, 1940 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

UO) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 





Scrisori din 1889 

1 12 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 8 iuiie 89 

Dragă Sorge, 
Aproape că îmi pare rău că i-ai luat atît de în serios pe 

Wisch[newtzky], încît ai rupt relaţiile cu ei .  Le-aş fi lăsat cu 
plăcere satisfacţia să-mi poată arăta suprema Zor nemulţumire 
prin hotărîrea lui de a nu mă vizita ; presupn însă că la 
această ruptură te-a obligat atitudinea lui grosolană. 

Starea de spirit, în care a fost scrisă scrisoarea ta cu pri
vire la congres, m-a stăpînit şi pe mine, de la mijlocul lui 
martie pînă aproape la mijlocul lui mai. Ca prin minune, 
pînă la urmă, toate s-au aranjat, aşa cum reiese din a doua 
circulară de convocare, pe care ţi-am trimis-o, purtînd sem
nături din aproape întreaga Europă (completate în anexa bro
şurii a doua a lui Bernstein 121>, expediată astăzi) . 

Prima broşură, semnată de Bernstein 12>, a fost redactată 
de mine, ca tot ce a apărut în engleză în aeastă problemă. 
Ceea ce mi-ai putea reproşa în legătură cu aceasta era ne
cesar, dacă ţinem seama de condiţiilP de aici ; mai ales dez
văluirile cu privire la posibilişti care ţie îţi par atacuri. Abso
lut necesară era însă publicarea rezoluţiilor de la Haga 171, 
pe care minţile luminate de la Haga hotărîseră să le ţină 
secrete şi asta in infinitum. Din fericire, nici aici , nici la 
Paris, nimeni nu ştia nimic despre această decizie înţeleaptă 
şi atunci ne-am pus pe treabă, căci posibiliştii şi partizanii 
lor de aici tocmai pe aceste rezoluţii băteau zi de zi monedă, 
debitînd în legătură cu ele cele mai sfruntate minciuni etc. 

Desigur, după refuzul posibiliştilor, trebuia acţionat ra
pid ; dar belgienii, care urmau să convoace congresul îm
preună cu elveţienii, n-au mişcat un deget - voiau să tără
găneze această convocare pînă la propriul lor congres, fixat 
de Paşti, la J olimont 175, şi să se prevaleze de rezoluţiile 
luate acolo. Iar dintre elveţieni, Scherer acţiona şi el cam in-

m) „Congresul internaţional muncitoresc din 1 889. Răspuns la 
„Manifestul Federaţiei social-democrate". - Nota red. t!) „Congresul internaţional muncitoresc din 1889. Răspu; săp
tăminalului .. Justice .. ". - Nota red. 
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dolent, pretextînd că, cu asentimentul lui L[ie]bk[necht], în
cearcă să atragă masa posibiliştilor de partea noastră „peste 
capul lui Brousse şi Compania ! "  L[ie]bk[necht] însă, ţinea 
discursuri grandilocvente în Elveţia 211, iar Bebe! cunoştea 
mult prea puţin terenul, pentru a acţiona de unul ingur, în 
lipsa acestuia. 

Adevaratul cîmp de luptă era aici. Prima broşură a lui 
Bernstein a avut efectul unui trăznet. Oamenii şi-au dat 
seama că au fost înşelaţi penibil de către Hyndman şi com
pania. Dacă congresul nostru n-ar fi fost convocat imediat, 
i-am fi avut pe toţi, iar Hyndman şi Brousse s-ar fi văzut 
izolaţi. Elementele nemulţumite din trades-unionurile 112 de 
aici se îndreptau spre noi, spre germani, olandezi, belgieni ,  
danezi. Dar din partea nimănui n-au primit nici un răspuns 
cu privire la congresul nostru : cînd ? unde ? cum ? Pentru 
ei însă, principalul era să trimită delegaţi la un congres, ori
care ar fi fost el, pentru a face opoziţie lui Broadhurst, 
Shipton şi compania, drept c."re s-au hotărît pentru cel care 
era convocat, 

Noi am pierdut astfel terenul, pas cu pas ; chiar foot
hold-ul 13) nostru în prsa radicală de aici a început să se 
clatine serios ; şi, după toate, a sosit şi rezoluţia congresulm 
belgian : să se trimită cite un delegat la ambele congrse, 
Pînă şi în presa germană de partid, Auer şi Schippel au sus
ţinut că trPbuie să participăm la congresul posibiliştilor 182, 
chiar şi numai pentru a dovedi că nu sîntem francofobi şi 
-şovini. Pe scurt, socoteam pierdută partida, cel puţin în ce 
priveşte Angia. 

Le-am scris însă de îndată francezilor 124> (care de la bun 
început au insistat ca Congresul să se ţină între 14-21 iulie, 
paralel cu congresul posibiliştilor, căci altfel n-ar mai avea 
tn genere nici un rost), că rezoluţia belgiană le redă întreaga 
libertate de acţiune şi că trebuie să convoace imediat con
gresul pentru data respectivă. Iar Monsieur Liebk[necht], pe 
care articol�le lui Auer şi Schippel l-au pus pe jăratic, şi-a 
dat brusc seama că a tărăgăoot prea mult lucrurile si că acum 
trebuie acţionat rapid ; drept care le-a dat şi el francezilor 
acelasi sfat 15>. A urmat convocarea - efectul a fost peste 
aşteptări. Adeziunile au curs potop şi sosesc în continuare. 

S) - punct de sprijin. - Nota trad. 114) Vezi volumul de faţă, p. 176-178. - Nota red. 
15) Vzi volmul de aţă, p. 181. - Nta red. 
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Şi chiar şi aici avem mai mult decit n succes d'estime 126>„ 
iar publicarea semnăturilor continuă încă sa impresioneze. 
Avem de partea noastră pe toţi aceia care se găsesc în afara 
Federaţiei scial-demcrate 67 (care, de .altfel, a decăzut 
mult), iar din punct de vedere moral contăm şi pe o parte 
dintre aceia care se mai află încă înlăuntrul ei . Se pare ca 
John Burns, membru scialist al consiliului comitatului Lon
dra 219, se va dezice, probabil, împreună cu întreaga secţie 
Battersea 220, dacă n-a şi făcut-o pînă acum. El şi ParnelI 
(care a semnat circulara noastră) au fost aleşi ca delegaţi la 
congresul posibiliştilor şi vor acţiona acolo în favoarea noastră� 

Posibiliştii nu au, în afară de Social Democratic Federa
tion, nici o singură organizaţie socialistă în întreaga Europă. 
Nu le rămîne, deci, altceva de făcut decit să revină la trade
union-uTile nesocialiste şi air da orice pentru a avea de partea 
lor chiar vechile trade-unionuri, pe Broadhurst şi compania ; 
dar aceştia nu au uitat cele întîmplate la Londra în noiem
brie 16• Din America le-a sosit un „cavaler al muncii" 221 . 

Principalul este că vechea sciziune din sinul Internaţio
nalei şi vechea luptă de la Haga 222 sînt din nou la ordinea 
zilei - şi acesta este motivul care m-a determinat să intervin 
cu atîta stăruinţă. Adversarii sînt aceiaşi, singura deosebire e 
că steagul anarhiştilor a fost înlocuit cu cel al posibiliştilor ; 
aceeaşi vînzare a principiilor către burghezie în schimbul 
unor concesii parţiale şi mai ales în schimbul unor posturi 
grase pentru lideri (în consiliile comunale, la bursele muncii 
etc.). Tactica a rămas şi ea aceeaşi. Manifestul Federaţiei so
cial-dPmocrate, seri> în mod evident de Boue. nu >ste decit 
o nouă editie a circularei de Ia Sonvillier 223. Iar Brousse o 
ştie şi el : �l continuă să atace marxismul autoritar, folosind 
aceleaşi minciuni şi calomnii, iar Hyndman îi ţine isonul. 
Principalele sale surse de informaţii cu privire la Internaţio
nală si la activitatea politică a lui Marx, le constituie nemul
ţumiţii de aici din Consiliul General ; Eccarius, Jung and Co. 

Alianţa dintre posibilişti şi Federaţia social-democrată 
trebuia să constituie nucleul noii Intenaţionle care urma să 
fie întemeiată la Paris, fie împreună cu germanii, dacă aceştia 
accetau să adere în calitate de al treilea aliat, fie împotriva 
lor. De aici numeroasele congrese mici, care se succedau din 
ce în ce mai des, de aici şi intransigenţa cu care aliaţii de
clarau ca inexistente toate celelalte orientări franceze şi en-

m) - succes de prestigiu. - Nota trad. 
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gleze, de aici intrigile, în special cu naţiunile m1c1, pe care 
se sprijinea şi Bakunin. Cînd însă, după hotărîrea de la 
St. Gallen 24, germanii absolut naivi şi în totală necunoştinţă 
de cauză asupra celor ce se petrec în afară, s-au alăturat 
şi ei mişcării pentru congres, a devenit mai greu de acţionat 
în acest spirit. Şi cum personajele acelea preferau să meargă 
împotriva germanilor decît împreună cu ei, fiindcă îi consi
derau prea îmbîcsiţi de marxism, lupta a devenit inevitabilă. 
Nu poţi să-ţi imaginezi cit de naivi sînt germanii ! Mi-am 
scos sufletul din mine ca să-i explic, pînă şi lui Bebel, ce 
anume se urmăreşte aici, deşi posibiliştii o ştiu foarte bine 
şi o proclamă zilnic. Avînd în vedere toate aceste greşeli nu 
prea mai trăgeam nădejde ca lucrurile să iasă bine, ca raţiu
nea imanentă care se dezvoltă treptat în cursul acestei is
torii, tinzînd spre conştiinţa de sine, să triumfe chiar acum. 
Cu atît mi mult mă bucură dovada că astăzi, totuşi, lu
cruri de felul celor petrecute în 1873-1874 nu mai sînt po
sibile. Intriganţii sînt înfrînţi de pe acum, iar semnificaţia 
congresului - indiferent dacă-l va atrage după sine şi pe 
celălalt sau nu - constă în faptul că unanimitatea partidelor 
socialiste din Europa va fi demonstrată în faţa lumii întregi, 
iar cei cîţiva intriganţi, dacă nu se vor potoli, vor rămîne cu 
buzele umflate. 

Altminteri, congresul nu are prea mare importanţă. Eu 
nu particip, desigur, nu mă pot arunca mereu în asemeni 
acţiuni tumultuoase, dar oamenii vor iar să se joace de-a 
congresul şi atunci e de preferat ca aceste congrese să nu fie 
conduse de Brousse sau Hyndman. Abia am avut timpul ne
cesar pentru a le dejuca planurile. 

Sînt foarte curios ce efect va avea a doua broşură a lui 
Bernstein 17J . Sper să fie ultima piesă în această istorie. 

In rest, aici lucrurile stau aşa şi aşa. A trebuit să renunţ 
la fumat din cauza efectului dăunător asupra nervilor ; a fost 
mai uşor decît îmi închipuiam ; la 2-3 zile mai fumez o 
treime de ţigaretă, cred însă că la anul mă voi apuca din 
nou de fumat. Sam Moore pleacă în Africa, regiunea Nigeru
lui, ca judecător suprem. Sîmbăta viitoare pleacă din Liver-

u7J „Congresul inte-naţionl muncitoresc din 1889. Răspuns la 
.. Manifestul Federaţiei socialdemcrate»", - Nota red. 
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pool, iar peste 18 luni se întoarce pentru 1/2 an : va traduce 
acolo volumul al III-lea 128>. 

Calde salutări soţiei tale, 

Al tău 
F. Engels 

Publicat pe:itru prima oară 
cu unele prescurtări în cartea : 
„Briefe und Auszlge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 

Originalul i, limba germana 
Tradus di. limba ge:mană 

u.A. a:i F.A. Sorge und Andere, 
Stuttgart, 1906 

1 1 3  

Engels către Laura Lafarue 
la Le Perreux 

Londra, 11 iunie 89 
Draga mea Laura, 
Am găsit, în sfîrşit, cîteva minute, pentru a pălăvrăgi 

liniştit cu tine. în primul rînd, ţin să-ţi mulţumesc pentru 
amabila ta invitaţie de a veni la Le Perreux pe timpul con
gresului. Mă tem însă că va trebui să amîn ca şi pînă acum 
să dau curs invitaţiei. Sînt două lucruri pe care le evit din 
principiu şi la care particip doar dacă sînt silit s-o fac : con
gresele şi expoziţiile. Vacarmul şi îmbulzeala de la „World's 
fair" 129> a voastră, pentru a folosi jargonul englezului res
pectabil, nu mă atrag cîtuşi de puţin, iar la congres nu voi 
participa în nici un caz ; ar însemna să mă lansez într-o nouă 
campanie de agitaţie şi aş reveni aici supraîncărcat cu tot 
felul de sarcini, în interesul diferitelor naţionalităţi, sarcini 
care mi-ar răpi mai mulţi ani. Asemenea lucruri nu pot fi 
refuzate la un congres şi totuşi trebuie s-o fac, dacă vreau 
ca volumul al III-lea 130> să vadă lumina zilei. In ultimele trei 
luni n-am putut nici măcar să-mi arunc chii pe el şi acum 

l!B) - al „Capitalului". - Nota red. m) - expoziţia mondială. - Nota trad. 13•) - al „Capitalului". - Nota red. 
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este prea tîrziu să încep înainte de vacanţa pe care inten
ţionez să mi-o iau ; de altfel, nu sînt sigur nici că am scăpat 
cu totul de necazurile mele legate de congres. Aşadar, dacă 
nu vin anul acesta la Le Perreux, aufgeschoben ist nicht auf
gehoben 131> . La vară, însă, mă voi odihni o vreme într-o lo
calitate liniştită de pe ţărmul mării, pentru a fi din nou în 
stare să pot fuma o ţigară, lucru pe care nu l-am mai făcut 
de mai bine de două luni ; un gram de tutun la două zile · 
€ste aproae maxiY.um ce pot să suport acum, în schimb pot 
din nou să dorm ; iar băutura cu cumpătare nu are asupra 
mea efecte neplăcute. 

Şi acum, cîteva noutăţi pentru Paul : Sam Moore ne 
oferă diseară un dineu de adio ; sîmbătă se îmbarcă pentru 
Nigeria, unde, la Asaba, în inima Africii, va fi judecător su
prem în teritoriile lui Royal Niger Company, Chartered and 
Limited ; va avea şase luni de concediu în Europa, la fiecare 
loi ani, un salariu bun şi perspectiva ca, după aproximativ 
opt ani , să se întoarcă n ţară cu mijloace care să-i asigure 
o existenţă independentă. El a acceptat să fie judecător su
prem la negrii din Nigeria, pătura superioară a elitei negrilor 
nigriţi, mai ales în cinstea lui Paul 12>. Ne pare tuturor foarte 
rău să-l pierdem, dar e mai bine de un an de cînd căuta ceva 
de genul acesta şi ce i s-a oferit acum este un post excelent. 
Numirea sa se datoreşte nu numai calificării lui de jurist, 
ci mai degrabă faptului că este un botanist şi geolog de mare 
clasă şi un vechi ofiţer voluntar, toate acestea fiind calităţi 
deosebit de preţioase mtr-o ţară nouă. Va avea o grădină bo
tanică şi va crea o staţie meteorologică ; atribuţiile sale j u
ridice vor consta în principal în pedepsirea contrabandiştilor 
germani de alcool de cartofi, aşa-numitul Bismarck XXX. 
arme şi muniţii. Clima este mult mai bună decît se crede în 
general, iar examenul medioal al lui Sam a fost exrem de 
mulţumitor : doctorul l-a asigurat că are mai multe şanse 
decît cei tineri, care, din plictiseală, se distrug singuri din 
cauza whisky-ului şi haremurilor negre. In felul acesta, cînd 
volumul l treilea va fi gata, cel puţin o parte Vq fi tradusă 
in Africa, întrucît îi voi trimite primele corecturi. 

131) - n-au intrat zilele-n sac. - Nota trad. in) Aluzie Ia originea negridă a lui Paul Lafargue. - Nota rel. 
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Să revenim acum la scumpul nostru congres. Eu consi
der aceste congrese un rău inevitabil al mişcrii : oamenii 
ţin cu tot dinadinsul să se joace de-a congresul şi deşi ele 
au şi o parte demonstrativă utilă în măsura în care reunesc 
oameni din diferite ţări, în momentul în care apar disensiuni 
serioase, este îndoielnic că le jeu vaut la chandelle 133). Dar 
eforturile perseverente ale posibiliştilor şi hyndmaniştilor de 
a se strecura în conducerea unei noi Internaţionale cu aju
torul congreselor lor, au făcut pentru noi inevitabilă lupta şi 
acesta este singurul punct în care sînt de acord cu Brousse : 
aceeaşi veche sciziune din Internaţională care împinge acum 
oamenii spre două tabere opuse. De o parte, adepţii lui Baku
nin, sub alt pavilion, dar cu acelaşi echipament şi aceeaşi tac
tică, o bandă de intriganţi şi farsori care încearcă să „pună 
stăpînire" pe mişcarea clasei muncitoare pentru a o aservi 
propriilor lor scopuri personale ; de cealaltă parte, adevărata 
mi�care muncitorească. Iată unicul motiv pentru care m-am 
ambalat atît de serios în această istorie. Discuţiile în legă
tură cu detaliile legislative nu mă interesează prea mult. Dar 
poziţia pe care am cucerit-o de la anarhişti, după 1873, a fost 
acum atacată de succesorii acestora, astfel că nu am avut de 
ales. De data aceasta însă noi am învins, dovedind lumii în
tregi, că aproape toţi socialiştii din Europa sînt „marxişti" 
(îşi vor muşca degetele că ne-au numit astfel ! ) ,  iar ei au 
rămas pe o linie moartă, doar cu Hyndman, să-i consoleze. 
!n momentul de faţă sper că nu mai este nevoie de serviciile 
mele. 

Nemaiavînd pe nimeni care să li se alăture, ei revin la 
trades-unionurile nesocialiste sau semi-socialiste şi în felul 
acesta congresul lor va avea un caracter cu totul diferit de-al 
nostru. Astfel, unificarea devine o problemă de ordin secun
dr : două aseenea congrese pot fi ţinute paralel, fără a pro
voca scandal. 

Draga mea Laura, aş fi vrut să-ţi scriu mai mult, dar 
nu mai văd aproape deloc, atît de deasă este ceaţa ; din 
această cauză a trebuit să întrerup în aşteptarea unor pauze 
mai luminoase. Dar timpul s-a SUTS şi a venit ora ridicării 
corespondenţei. Mai pot doar să anexez cecul de 20 de lire 
despre care scrie Paul. 

t33) - merită ostenea!a. - Nota trad. 
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ln ce priveşte fondurile pentru congres, germanii tre
buie să facă ceva ; dacă voi putea îi voi scrie mîine lui Paul 
în legătură cu aceasta. 

Publicat pentru prima oară în 
l imba originalului în cartea : 
F. Engels, P. et L. Lafargue 
„Correipondance", t, II, Pa�is, 1956 

Mereu al tău, 
F. Engels 

Originalul în l imba engleză 
Tradus din l imba eng:eză 

1 14 

Engels către Conrad Schmidt 
la Berlin 

Stimate domn, 

122, Regent's Park Road, N. W„ 
Londra, 13 iunie 1889 

Vă cer de mii de ori scuze că nu v-am răspuns pînă acum 
la scrisoarea din 1 5  aprilie. npotriva voinţei mele am fost 
antrenat în dezbaterile în legttură cu congresul internaţional, 
încărcîndu-mă astfel cu o girămadă de muncă, corespondenţa, 
alergătură etc., din cauza cărora am neglijat o groază de alte 
lucruri. Intre altele o mulţime de scrisori rămase fără răspuns. 

Pentru a nu vă mai lăsa să aşteptaţi nici un minut în 
plus, vă comunic că n-am mai văzut broşura respectivă 13·1> 
de la apariţia ei la Koln şi că, după cite ştiu eu, nici în ar
hiva Marx nu se mai găseşte vreun exemplar. Broşura a apă
rut puţin înainte de începerea procesului şi n-am auzit nici
odată de a doua fasciculă. De altfel apariţia ei ar fi fost anun
ţată şi în „N[eue] Rh[einische] Z[ei]t[un]g". Acolo însă a fost 
publicată la 9 iulie 1848 numai ştirea cu privire la apariţia 
broşurii şi anume fascicula I,  iar la 5 august au început dez
baterile. In numerele apărute în acest interval nu a fost anun
ţată o a doua fasciculă care, desigur, nici n-a apărut. După 

14) F. Laisalle. „Der C riminal-Prozess wider m ich wegen Ver
Jeitung zum Casseten-Diebstahl oder : Die Anklage der mora:ischen 
Mitschuld". - Nota red. 
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achitare, Lassalle n-avea nici un motiv să continue critica al 
cărei unic scop era să conducă la această achitare 22;. 

Aştept cu nerăbdare să citesc lucrarea dv. 15>, care a 
reuşit în sfîrşit să iasă la lumină. Articolul din , Vossische" 
despre Kant îl voi putea citi azi abia după ce se închide poşta, 
deocamdată, deci, nu pot decît să vă mulţumesc pentru el. 

Dacă veţi intra la , Vossische" şi vi se va încredinţa ru
brica orientală, ţin să vă atrag atenţia doar asupra ziarului 
„Standard", care dintre toate gazetele londoneze şi poate 
chiar europene (în afara cîtorva maghiare) este cel mai bine . 
informat cu privire la Orient, mai ales în ce priveşte Rusia. 
Astfel, acum cîteva zile a publicat : 1) ştirea despre planul ru
sesc pus acum din nou pe tapet şi anume : un mare imperiu 
sîrb sub domnia principelui din Muntenegru, plan a cărui 
susţinere guvernul rus o lasă acum în seama comitetului pan
slavist pentru ca, după împrejurări, să-l reia sau să-l lase un 
timp de o parte ; 2) ştirea despre înţelegerea secretă dintre 
ţar şi şah 136>, potrivit căreia Persia nu poate acorda conce
siuni feroviare, navale etc. fără consimţămîntul Rusiei, iar în 
caz de război se obligă să ţină la dispoziţia Rusiei Khurasa
nul (adică să-i dea posibilitatea încercuirii strategice a Afga
nistanului). Uneori trec luni de zile fără ca asemenea ştiri să 
apară în .,St[andqrd]", pentru ca apoi să plouă cu dezvăluiri. 
Elementele rusofobe din partidul conservator, din armată şi 
din rîndurile birocraţilor indieni sînt cele care aprovizionează 
„Standard"-ul cu asemenea informaţii. 

Mă tem că, de îndată ce Rusia va fi terminat cu conver
siunea datoriei ei, dobîndind în felul acesta o poziţie în sfera 
creditului cum n-a mai avut niciodată în trecut, partidul 
panslavist, pe de o parte, iar pe de altă parte necesitatea de 
a da de lucru armatei şi de a o îndepărta astfel de la conspi
raţiile politice (o armată ai cărei ofiţeri mai tineri şi cultivaţi 
sînt constituţionalişti 226 convinşi, deci cu mult superiori pru
sienilor) vor împinge guvernul rus spre război. Ce se va în
tîmpla apoi nu poate prevedea nimeni, ca în vechiul oracol 
delfic. 

Kpoi; A..uv Bt�a;, µy..JV Mvaµiv B1a..ure1 2. 
In orice caz de multe se va alege praful şi aceeaşi soartă 

va împărtăşi şi armata germană dacă unui anume băieţandru 

15) „Die Durch;chnittsprofitrate auf Grundlage des Marx'schen 
We-thgesetzes". - Nota red. m) Alexandru al I II-1ea şi Nasr-d-Din. - Nota red. 
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îngîmfat ln i se va lăsa suficient timp pentru a dezorganiza. 
Intre timp a avut loc greva de la minele de cărbune 04, 

un eveniment important care a iluminat ca un fulger întreaga 
situaţie. Iată trei corpuri de armată care au trecut de partea 
noastră. 

Pe curînd ! 
Salutări cordiale, 

Publicat pentru prima oară 
în revista "Soziali stische 
Monatshefte", Nr. 17, 1920 

1 15 

al dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba germnă 
Tradus din l i mba germană 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 15 iunie 89 

Dragul meu Lafargue, 
I-am scris lui Bebel despre cotizaţiile voastre care vă 

parvin cu destulă întîrziere, că sînteţi cam stînjeniţi de fon
durile necesare p€ntru congres etc„ i-am explicat cauza (slă
biciunea voastră numerică la Paris, necesitatea ca cei din 
provincie să adune fondurile pentru delegaţi, obişnuita în
cetineală a francezilor cînd e vorba de plata cotizaţiilor etc.) 
şi i-am sugerat oportunitatea unei subvenţii din partea par
tidului german, as a good international investment 138>. Ai 
face bine să-i stîrneşti şi dumneata intresul lui Liebk[ncht] 
pentru această subvenţie, ai putea să-i explici mai bine decît 
mine situaţia voastră şi să-i spui că eu te-am sfătuit să-i 
scrii în această privinţă. 

Iţi trimit „Justice" cu răspunsul lui Hyndman 139>. Este 
o explozie de furie neputincioasă a omului care se simte în
vins pe toată linia. Ceea ce spune el despre Parnell şi Step-

117> Wilhelm al Ii-lea. - Nota -ed. 
n•> - ca un bun plasament internaţional. Nota trad. H) H. Hyndman : „ The lnternational Workers Congress and the 

marxist clique". - Nota red. 
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niak este o minciună sfruntată. Am aici o scrisoare trimisă 
ieri de St[epniak] lui Tussy, de îndată ce a văzut cele scrise 
m „Justice" : spune că nimic nu-i adevărat şi va scrie neîn
tîrziat ziarului 227 în acest sens. In ce-l priveşte pe Parnell, 
numele său ne-a fost indicat în mod oficial de Labour Elec
toral Association 216 şi atîta vreme cît el deţine funcţia de se
cretar al acestei asociaţii, validitatea semnăturii sale 140> nu 
poate fi contestată. El a refuzat să semneze ca persoană in
dividuală şi noi i-am respectat scrupulele în această privinţă. 

Nimeni nu-l cunoaşte pe acest Field care apără cu atîta 
ardoare Congresul nostru. 

Ziarul danez al lui Trier şi Petersen 141> se declară des
chis de partea noastră, dar au dreptate să nu meargă mai 
departe. Dacă ar propune o delegaţie la Congresul nostru, ar 
împinge partidul danez oficial în braţele posibilismului. Noi 
avem satisfacţia că aceşti posibilişti camuflaţi nu au curajul 
să meargă la congresul celorlalţi. 

Cele două congrese avînd actualmente caractere total di
ferite - al nostru fiind al socialiştilor reuniţi, celălalt, al 
celor care nu pot depăşi stadiul trade-unionist (căci nimeni 
în afară de posibilişti şi Federaţia social-democrată 67 nu va 
veni la ei) - este îndoielnic că unificarea se va mai realiza. 
Şi dacă nu se va realiza, nu va fi nici o nenorocire. Căci este 
de notorietate publică faptul că socialismul nu a reunit încă 
sub steagul său întreaga clasă muncitoare din Europa, iar 
existenţa celor două congrese, unul lîngă altul, nu va face 
decît să confirme acest fapt notoriu. 

Pe de altă parte, congresul nostru fiind mai progresist 
decît celălalt, noi avem acum sarcini diferite. Dacă cele două 
congrese ar fi fost în mod făţiş socialiste, noi am fi putut 
face, în ce priveşte forma, o serie de concesii pentru a evita 
scandalul. Dar, întrucît separarea în două tabere şi sub două 
steaguri diferite s-a făcut fără voia noastră, trebuie să sal
văm onoarea drapelului socialist ; unificarea, dacă se va rea
liza, nu va fi o unificare, ci mai degrabă o alianţă şi condi
ţiile unei asemenea alianţe trebuie discutate serios. 

în orice caz trebuie văzut cum vor evolua lucrurile, fără 
asumarea prealabilă a unor angajamente irevocabile. Esenţial 
este să rocedezi în aşa fel încît adversarul să poade întot
deauna vina, pentru ca, în cazul unei rupturi, el să fie răs-

HO) Vezi vo.umul de faţă, p. 207-208. - Nota red. 14tJ "Arbejderen". - Nota red. 
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punzător de ea. Puteţi fi siguri că, după cele întîmplate, mc1 
posibiliştii, nici Social Democratic Federation, nu vor fi ani
maţi de dorinţa nebună de a se ajunge la unificare, ci mai 
curînd vor arde de nerăbdare să arunce asupra noastră vina 
unei rupturi la care ei tînjesc în ascuns, singura, de altfel, 
care le-ar putea da o aparenă existenţă în continuare. 

Făoîndu-le serviciul de a rovoca noi nptura, le insuflăm 
o viaţă nouă. Numai greşelile noastre i-ar mai putea face să-şi 
revină după înfrîngerea suferită, şi vom comite greşeli, dacă 
vom acţiona orbiţi de pasiune sau de vreun alt sentiment. 
Este o socoteală simplă şi nimic mai mult. 

lmbrăţişeaz-o pe Laura din partea mea şi a lui Nim. Azi 
dimineaţă Sam Moore a plecat din Liverpool spre patria 
dumitale africană. 

Cu prietenie, al dumitale 
F. E. 

Publicat pentru prima oara m Origina:ul în limba franceză 
cartea : F. Engels, P. et L. Lafargue. Tradus din limba franceză 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 

1 1 6  

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 28 iunie 89 

Draga mea Laura, 
ln legătură cu traducerea ta „liberă şi uşoară" a „amî

nării mele etc." 12) mă em că singura dovadă de energie pe 
care o mai pot da pe această căldură tropicală este să-ţi trec 
ţie întreaga răspundere pentru respectiva tălmăcire şi, ca să 
folosesc limbajul avocăţesc - „fără vreo obligaţie". Tot ce 
ştiu este că, dacă mai ţine vremea asta, nu vă invidiez pentru 
congres ; singurul congres care mă interesează este unul cu 
Nim la o sticlă de bere rece, adusă din pivniţă. 

ln ce priveşte congresul vostru, văd din scrisoarea ta 
către Maggie Harkness, că se intenţionează ca şedinţele pe 

H2) Vezi volumul de faţă, p. 215-216. - Nota red. 
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probleme administrative să se ţină cu uşile închise. Or, eu 
sînt categoric de părere că această problemă nu poate fi ho
tărîtă decît de congresul însuşi şi asta după ce au fost ascul
taţi germanii, austriecii etc. Referitor la problemele de pe 
ordinea de zi, nu văd de loc necesitatea şedinţelor închise şi 
înclin să cred că germanii ar prefera şedinţele publice pe 
toată durata congresului - în afară de cazul că în anumite 
cercuri se mai tînjeşte după restabilirea Internaţionalei sub 
o formă sau alta, fapt căruia germanii i s-ar opune şi trebuie 
să i se opună din toate puterile. Poporul nostru şi austriecii 
sint s�ngurii care dau acum o adevărată bătălie şi fac reale 
sacrificii, avînd în permanenţă în jurul a o sută de oameni 
în înhisoare ; de aoea ei nu-şi pot permite să se joa::e de-a 
organizaţiile internaţionale, care pentru moment sînt tot atit 
de imposibile pe cît de inutile. 

Pe de altă parte, posibiliştii şi compania vor face tot ce 
le stă în putinţă pentru a stîrni vîlvă în j urul congresului 
lor ; ei nu vor ţine, probabil, de loc şedinţe închise după ve
rification des pouvoks 143) şi poate nici legat de aceasta şi, 
avînd în vedere că în relaţiile lor cu presa burgheză din 
Franţa şi de aici, ei sînt avantajaţi, pe noi - handicapaţi cum 
sîntem - ne vor avea la mină, dacă nu vom acţiona cu curaj 
şi dacă nu vom admite ca presa să asiste la şedinţe cît mai 
des cu putinţă. 

Din toate acestea eu conchid că cel mai bine ar fi să nu 
existe idei preconcepute în privinţa uneia sau alteia din pro
blemele legate de congres, ci să fie aşteptaţi ceilalţi să vor
bească şi apoi să se treacă la o hotărîre. Eu aş proceda la 
fel şi în încercarea de a împiedica fuzionarea celor două con
grese despre care scrie Paul. Cred că atunci cînd se va pune 
această problemă, se vor ivi atîtea dificultăţi de ordin practic, 
încît, dacă posibiliştii nu vor ceda în toate punctele, nu va 
ieşi probabil nimic. Dar posibiliştii nu vor ceda ; şi întrucît 
sînt siguri că pot compensa cu ajutorul trades-union-urilor 
lipsa adepţilor socialişti şi întrucît pot etala un mare eşalon 
de francezi şi englezi (aceste două naţiuni, după cum prea 
bine ştii, constituie pentru ei întreaga lume civilizată) şi dis
pun şi de un Kn�ght of Labor 21, reprezenînd după propria lor 
apreciere cel puţin 500 OOO de oameni şi de un trimis al Fede
raţiei americane a muncii 228, mandatar a încă 600 OOO, ei re
prezintă pe hîrtie un număr imens de muncitori şi speră că 

143) - verificarea mandatelor. - Nota trad. 
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noi, bieţii socialişti, vom ceda. Mă tem doar ca ei să nu orga
nizeze vreo diversiune care să ne pună într-o lumină defavo
rabilă în faţa publicului (vicleşug la care ei se pricep), iar 
Liebk[necht] să cadă în cursă. Intr-un asemenea caz, eu contez 
mai ales pe tine, pe Tussy şi pe D. Nieuwenhuis, pentru a-i 
deschide ochii lui Bebel şi a împiedica a proceda astfel incit 
acea Vereinigungswut 144> care a pus stăpinire pe Liebk[necht], 
să devină faptă. 

Tussy a ra;;puns la întebarea lui Paul refritor la Lavy. 
Eu nu eram acolo, iar ea cunoaşte bine problema respectivă 229. 

După părerea mea cele două congrese s-ar putea ţine pa
ralel, fără a se deranja reciproc ; caracterul lor e total diferit : 
unul este alcătuit din socialişti, iar celălalt, mai ales din aspi
ranţi la socialism şi eu nu cred ca în aceste condiţii Bebel să 
fie de acord cu o unificare obţinută cu orice preţ. El mi-a 
scris că unificarea n-ar putea avea loc decît pe bază de ega
litate deplină şi aceasta va fi, fără îndoială, minimul condi
ţiilor pe care le va pune. Dar el nu a trăit niciodată în afara 
Germaniei şi nu cunoaşte aproape deloc condiţiile de viaţă sau 
ideile din Anglia şi Franţa ; iată cum L[ie]bk[necht] ar putea 
deveni periculos, mai ales că, în lipsa unui om mai bine infor
mat, el este, din nefericire, ministrul de externe al germani
lor. Ceea ce trebuie să-i explici clar lui Bebel este că posibi
listii şi Social Democratic Federation intenţionează să folo
sească congresul ca un mijloc de restabilire a Internaţionalei, 
Jucru la care germanii n-ar putea consimţi, fără a se expune 
la nenumărate urmări pe plan juridic şi că, de aceea, ar fi mai 
bine ca germanii să nu partitcipe la un asemenea Congres. 

Felidtări lui Piml p€ntru dubla lui candidatură 230. Lq 
Avignon succesul lui este sigur ; c'est la ville de Laure 145> ! 
Ar trebui să-si comande cărti de vizită cu următorul .text : 
„P[aul] L[afargue], candidat, s

0
uccesseur (plus heureux) de Pe

trarque" 146> . Cred însă că şi fără contribuţia mea ai auzit 
destule glume proaste de felul acesta. 

Presupun că amicii noştri de la Paris pregătesc un pro
iect de regulament pentru congres, lucru absolut necesar 
pentru a se cîştiga timp ; el ar trebui să fie foarte scurt, lăsînd 
în seama preşedintelui problemele de detaliu. 

tu) - patima unificării. - Nota trad. 
Hj) - e�te ora5ul Laurei. - Nota trad. 146) - Candidat, succe>or (mai fericit) al lui Petrarca. - .Vota tad. 
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Dacă voi avea timp, îi voi scrie lui Paul cîteva rînduri 
despre problema înarmării naţionale şi a desfiinţării armatelor 
regulate. 

Sam trebuie să fie acum prin Senegal sau Gambia, în
tr-o zi-două aşteptăm cîteva rînduri din Madeira. 

De la Schorlemmer nici un cuvînt. O să încerc să-l scutur 
puţin. Poate că ţi-a scris ţie ; i-a spus lui M. Harkness că 
intenţionează să fie prezent la Congresul de la Paris. 

Ziarul „Labour Elector" a publicat o scrisoare a lui Par
nell semnată de acesta efectiv în calitatea sa de secretar ono
rific al lui Labour Electoral Association - o cio basta 1471 .  

Salutări din partea lui Nim. 

Al tău F. E 
Ora 5 după amiază. Chiar acum am primit scrisoarea ta către 
Tussy şi răspunsul ei. Cu cele scrise de ea in scrisoarea ală· 
turată in legătură cu şedinţele închise, sînt şi eu de perfect 
acord. Am să-i scriu şi lui Bebel mîine, în aceeaşi problemă. 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în cartea : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
nCorrespondance", t. II, Paris, 1 956 

1 1 7  

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 
la Petersburg 

Londra, 4 iulie 1889 

Stimate Domn, 
Am transmis domnului Lafargue şi domnului Kautsky 

ceea ce aţi binevoit să-mi spuneţi privitor la articolele lor 
publicate în „Northern Review" 232. Drept urmare, domnul La
fargue mi-a trimis un articol despre evoluţia proprietăţii, cu 
rugămintea de a face să vă parvină pentru ca dv. să-l oferiţi 
editorului publicaţiei „Northern Review" 148> în condiţiile obiş-

147) - şi acum, ajunge !31• - Nota trad. 18) Anna Mihailovna Evreinova. - Nota red. 
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nuite de plată etc. Vi-l trimit azi recomandat 23 prin P"Ştâ. 
Veştile pe care ni le-aţi dat despre sănătatea domnului 

Mutual 149> sînt foarte îmbucurătoare si coincid întru totul cu 
ceea ce noi aflasem din alte surse 234 • 

'un om cu o constituţie 
atît de robustă se va înzdrăveni desigur şi putem spera că în
tr-o bună zi îl vom vedea din nou aici la noi, în deplinătatea 
forţelor şi sănătos. 

In ultimele trei luni volumul al III-lea 150> a fost complet 
abandonat, din pricina a tot felul de împrejurări inevitabile 
şi, întrucît sezonul de vară îndeamnă întotdeauna la trîndă
veală, mă tem că, înainte de septembrie sau octombrie, n-am 
să pot lucra prea mult la el. Secţiunea despre bănci şi credit 
prezintă dificultăţi considerabile. Principiile fundamentale sînt 
enunţate destul de clar, dar întregul context presupune că 
cititorul este familiarizat cu principalele lucrări asupra acestui 
subiect, ca de exemplu cele ale lui Tooke şi Fullarton ; şi  
cum, în general, nu aşa stau lucrurile, vor fi necesare nume
roase note explicative etc. 

De altfel cu am un al doilea exemplar al lucrării lui Ful
larton, „Regulation of Currencies", o carte de bază în această 
problemă ; dacă dv. n-o aveţi, aş fi încîntat dacă mi-aţi per
mite să v-o trimit. 

Ultima secţiune - „despre renta funciară" - va reclama, 
după cît îmi amintesc, numai o revizuire formală, aşa încît, 
în momentul în care secţiunea despre bănci şi credit va fi 
gata (ea reprezintă 1/3 din toată lucrarea), ultima treime (renta 
şi diferitele forme ale venitului), nu va mai necesita mult timp. 
Dar cum acest volum final reprezintă o lucrare atît de stră
lucită şi absolut inatacabilă, am considerat de datoria mea s-o 
scot într-o formă in care întreaga înlănţuire a argumentelor 
să apară limpede şi cît se poate de convingător. Dar în faza în 
care se află manuscrisul - o simplă schiţă în prima ei formă, 
adeseori întreruptă şi pe alocuri incompletă, - lucrul acesta 
nu e chiar atît de uşor. 

Incerc să cad la învoială cu doi domni competenţi 1511
, pen

tru a aceştia să copieze pentru mine unele părţi din manu
scrisul volumului al patrulea, pe care cu greu le-aş mai putea 
dicta, dată fiind starea actuală a ochilor mei. Dacă încercarea 
Imi va reuşi, îi voi iniţia pe cei doi în descifrarea acestor ma
nuscrise, care în clipa de faţă sînt pentru oricine, în afară de 

141) G. A. Lopatin. - Nota red. 
10) - al „Capitalului". - Nota red. 151) Karl Kautsky şi Eduard Bernstein. - Nota red. 
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mine - obişnuit cu scrisul şi prescurtarile respective - o 
carte cu şapte pceţi . In felul acesta şi alte manuscrie ale 
autorului 152> vor putea fi accesibile, indiferent dacă eu voi mai 
trăi sau nu. Sper că pînă la toamnă aranjamentele acestea să 
fie încheiate. 

Al dv. devotat 
P. W. Rosher 1ţ) 

Traducătorul englez al celei mai mari părţi din volumul I,  
domnul More 154), a plecat de curînd în Africa, fiind numit 
judecător suprem în teritoriul aparţinînd lui Niger Company. 
Astfel, volumul al III-lea va fi tradus, măcar în parte, pe ma
lurile Nigerului ! 

Publicat pentru prima oara m 
„Minuvşie godî" Nr. 2, 1908 

Originalul ln limba engle:ă 
Tradus din limba rusă I 

1 1 8 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, ' iulie 89 
Dragul meu Lafargue, 
Înţeleg perfect că un congres format din delegaţi di unei 

asociaţii ţine şedinţe închise pentru discutarea unor probleme 
care-i interesează doar pe memrii acsteia ; un atare prcedeu 
se consideră în general chiar obligatoriu. Dar, ca un congres 
ai cărui delegaţi sînt muncitori şi socialişti şi care a fost con
vocat pentru discutarea unor probleme generale, ca de pildă 
ziua de muncă de 8 ore, legislaţia cu privire la munca femeilor 
şi a copiilor, desfiinţarea armatelor regulate etc. - ca un ase
menea congres să nu permită asistenţa publicului şi să deli
bereze cu uşile închise, mi se pare absolut nejustificat. Dacă 
publicul parizian ia parte, sau nu, la dezbateri, n-are prea 

m) Karl Marx. - Nota red. 1a) Numele conspirativ al lui Engels. - Nota red. 
154) Traducerea eng:eză a volumului I al "Capitatu:ui" a fost rea

l i zată de S. Moore împreună cu E. Aveling. - Nota red. 
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mare importanţă, cu toate că interesul arătat de partidul vostru 
faţă de acest congres ar trebui să-i poată asigura şi un anu
mit auditoriu. Şedinţele publice, după părerea mea, nu vor 
avea deloc de suferit, dacă obişnuiţii nătărăi vor străluci prin 
absenţă. Ceea ce ne trebuie nouă este răsunetul în presă şi 
pentru asta e nevoie de publicitate ; presa însă nu se poate 
ocupa decît de evenimentele la care are acces. Şedinţele de 
seară declamatorii, unde limba franceză este obligatorie, fiind 
singura înţeleasă de public, vor prezenta prea puţin farmec 
pentru delegaţii care n-o vorbesc. După o lungă şedinţă după 
amiaza sau dimineaţa, ei vor dori să viziteze Parisul şi nu să 
asculte discursuri, pe care nu le înţeleg. Asta nu vă împiedică 
să ţineţi seara, într-o sală mare una sau două adunări ; dar să 
închideţi uşile de teama comentariilor că sala era doar pe 
jumătate plină, ar însemna să acordaţi o importanţă exagerată 
publicului parizian. Congresul se va ţine spre binele lumii în
tregi şi prezenţa sau absenţa cîtorva parizieni nu are nici o 
importanţă. Voi, care susţineţi mereu că posibiliştii nu sînt o 
forţă, că voi reprezentaţi proletariatul francez, vă temeţi acum 
că auditoriul lor va fi mai numeros decît al vostru ! 

De altfel Bebe1 îmi scrie că, în ceea ce-i riveşte, nici 
nu poate fi vorba de şedinţe închise, că publicitatea este sin
gura garanţie pentru germani împotriva unor noi acuzaţii pri
vind organizarea de societăţi secrete. ln faţa acestui argument, 
consideraţiile minore cu privire la publicul parizian şi la po
sibila lui absenţă vor trebui, probabil, să dispară. 

De altfel, el susţine că vor veni probabil 60 de delegaţi 
germani. In Germania entuziasmul pare să nu cunoască 
margini. 

Social Democratic Federation 67 a dat de bucluc. Cine cre
deţi că trebuie să le sară în ajutor ? Bietul H. Jung, care săptă
mina aceasta declara într-o scrisoare că oongresul nostru nu 
înseamnă absolut nimic, că el nu este decît o familie fericită 
de duşmani, că Longuet nu este socialist, că Jaclard nu este 
socialist, că Liebk[necht] a votat în favoarea politicii coloniale 
a lui Bismarck (ceea ce este o minciună) etc. Bieţii de ei , sînt 
strînşi cu uşa. 

Ştii, desigur, că D. Nieuwenhuis va propune unificarea 
„considerînd că ordinea de zi a celor două congrese este iden
tică". Cum ordinea de zi nu este identică, nu văd cine ar putea 
vota pentru această propunere. In orice caz, i-am scris lui 
Babel pentru a-i atrage atenţia că situaţia prezentă e diferită 
de aceea de la Haga 144 ; că între timp ei v-au autorizat să con· 
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vocaţi congresul vostru, că toată Europa socialistă a aderat la 
el şi că, în consecinţă, voi sînteţi în drept să puneţi noi con
diţii pentru o eventuală unificare l că mania unificării i-ar 
putea face pe unionişti să ajungă pe o cale unde, mai devreme 
sau mai tîrziu, se vor găsi alături de du�manii lor şi separaţi 
de prietenii şi aliaţii lor ; în fine că, în această privinţă, vor 
surveni o serie de dificultăţi de detaliu. !ntr-adevăr, după pă
rerea mea, nu există nici o şansă de unificare utilă, în afară 
de cazul că, în  cadrul comitetelor celor două congrese, ar fi 
examinate în amănunt anumite condiţii care apoi ar fi accep
tate de congrese. Fără aceasta, fuziunea nu ar dura nici două 
ore. Şi pentru a ajunge la o soluţie e nevoie de timp, aşa că 
unificarea nu s-ar putea face decît către sfîrşitul lucrărilor, 
dacă în general s-ar face. 

Articolul d-tale a plecat ieri spre Rusia, re9istered 1>5) . 
Ceea ce mi-ai scris despre podgorenii din Champagne este 

extrem de interesant - ţăranul se ruinează acum într-un 
ritm rapid din cauJa dezvoltării caitalismului ! 

Este foarte bine că Liebk[necht] va locui la Vaillant ; am 
serioase bănuieli că el tot mai doreşte unificarea cu ,,elemen
tele bune" ale posibiliştilor şi „peste capul lui Brousse", ca în 
martie şi aprilie. 

Imbrăţişeaz-o pe Laura din partea mea şi a lui Nim. 

Publicat pentru prima oară in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, 1940 

1 1 9  

Cu prietenie, al d-tale F. Engels 
Original ul în limba franceză 

Tradus din limba franceză 

Engels către Pasquale Martignetti 
la Benevent 

Londra, 9 iul ie  1 889 
Dragă prietene, 
Cînd am primit scrisoarea dumitale din 7 iunie, am inţe

les că răspunsul meu nu te va mai găsi în libertate. Pentru 

S) - recomandat. - Nota tra!. 



ca scrisoarea mea să nu ajungă în mîinile cui nu trebuie şi 
să-ţi pricinuiască noi neplăceri, am preferat să nu-ţi scriu de
loc. Scrisoarea dumitale din 6 curent m-a liniştit din acest 
punct de vedere. 

Greaua soartă, care, nu mă îndoiesc, te-a lovit într-un mod 
'cu totul nemeitat, îmi provoacă o deplină şi sinceră compa
siune. Permite-mi ca, într-un moment cînd întreaga dumitale 
existenţă de pînă acum este distrusă, să-ţi ofer un nou mic 
împrumut, sub forma mandatului poştal anexat în valoare de 
cinci lire sterline. 

In actualele împrejurări, cred că familia dumitale are 
dreptate cu privire la Buenos Aires şi că acest plan ar trebui 
pus imediat în aplicare. 

Dat fiind că, în situaţia prezentă, orice indiscreţie cit de 
mică, chiar involuntară, din partea mea ar putea să-ţi aducă 
prejudicii - poşta nu e nicăieri sigură - prefer să nu-ţi mai 
scriu nimic pînă ce nu vom putea coresponda din nou în de
·plină siguranţă. 

Cu sinceră simpatie 

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în cartea : 
„La correspondenza di Marx e Engels 

. con italiani. 1848-1895". Milano, 1964 

120 

al  dumitale, 
F. E. 

Origina!ul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Nikolai Franţevici Danielson 
la Petersburg 

Londra, 15 iulie 1889 

Stimate domn, 
Vă rog să-mi scuzaţi penibila omisiune : nu v-am dat 

adresa domnului Lafargue. Iat-o deci 
P. Lafargue 

60, Avenue des Champs Elysees 
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Cartea menţionată 156> ,  ca şi cealaltă importantă lucrre a 
lui Tooke 157> în aceeaşi problemă, pe care întîmplător o am de 
asemenea în dublu exemplar, vă vor fi expediate mîine. 

Al dumneavoastră devotat, 

Publicat pentru p�ima oara m : K. Ma-x şi F. ngels. Opere, 
voi. XXVIII, 1940 

1 2 1  

P. W. Rosher 15t 

Originalul în limba franceză 
Tradus dil limba gerană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 17 iulie 89 
Dragă Sorge, 
Congresul nostru 35 s-a deschis şi are un succes colosal. 

Pînă alaltăieri sosiseră 358 de delegaţi şi mereu vin alţii. Mai 
bine de jumătate sînt străini, din care 8 1  germani din toate sta
tele mari şi mici, precum şi din provincii, cu excepţia Pozna
nului. Din prima zi localul s-a dovedit neîncăpător, în ziua ur
mătoare la fel s-a întîmplat cu alt local, după care s-a căutat 
un ::1 treilea. La cererea unaniml a germanilor, în ciuda unor 
obiecţii izolate din partea francezilor (ei credeau că la Paris 
posibiliştii vor avea o asistPnţă mai mare şi că de aceea ar fi 
mai bine să se ţină şedinţe închise) şedinţe- vor fi fără excep
ţie deschise, ca unic mijloc sigur împotriva spionilor. Este re
prezentată întreaga Europă. Cu poşta următoare, ziarul nSo
z[ial]dem[okrat]" va transmite în America datele numerice. 
Pentru prima oară, mineri scoţieni şi germani din regiunile 
carbonifere se vor îltruni la ace,: congres, entru a discuta 
probleme comune 36. 

1••> Y. Fullarton. „On the regu.ation of currencies�. - Nota rel. 
167) Th. Tooke. „An inquiry into the currency principle�. -

Nota red. 
1:s) Pseudonimul lui Engels . - Nota red. 
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Posibiliştii au 80 de delegaţi din străinătate (42 din Anglia, 
dintre care 15 din Social Democratic Federation 67, 17 trade
unionişti), 7 din Austro-Ungaria (trebuie să fie vorba de o în
şelătorie, întreaga mişcare adevărată de acolo este de patea 
noastră), 7 spanioli, 7 italieni (3 reprezentanţi ai unor asociaţii 
italiene în străinătate), 7 belgieni, 4 americani (. dintre ei, 
Bowen şi Geairei din Washington D.C. 159), au fost la mine), 
2 portughezi, 1 elveţic1n (nomme par lui meme 160>) , 1 polonez. 
Aproape toţi sînt trade-unionişti. In afară de aceştia, 4 77 de 
francezi reprezentînd doar 1 36 Chambres syndicales 161> şi 77 
cercuri de studii socialiste. La ei ,  fiecare clică, oricît de mică, 
poate trimite 3 delegaţi ; în timp ce cei 180 francezi ai noştri 
reprezintă fiecare o anumită asociaţie. 

Mirajul unificării este, fireşte, foarte puternic în ambele 
congrese ; delegaţii străini doresc fuziunea, la care francezii din 
ambele tabere se opun. O fuziune în condiţii rezonabile ar fi 
foarte binevenită, dar potlogăria constă în agitaţia în jurul uni
ficării a tout ix 162), pe oare o fac unii dintre delegaţii 
noştri. 

Am aflat chiar acum din „S[ozialdemokrat]", că propu
nerea de fuzionare făcută de Liebknecht a fost într-adevăr 
adoptată cu mare majoritate. Din păcate, din scrisoare nu re
iese în ce constă această propunere, dacă e vorba de o fuziune 
reală, pe baza unor negocieri particulare, sau de o dorinţă ab
stractă, menită să ducă la asemenea negocieri. Germanii, cu 
calmul lor detaşat sînt deasupra acestor lucruri mărunte. Fap
tul însă că francezii au acceptat propunerea oferă suficiente 
garanţii că nu e vorba de nici o compromitere în faţa posi
biliştilor. Mai multe voi afla abia după expedierea corespon
denţei, deci abia mîine. 

De altfel, după cît se pare, veştile importante le afli la 
fel de repede ca mine, deoarece soţii Aveling au convenit cu 
corespondentul din Paris al ziarului N[ew]Y[ork]Herald în 
privinţa trimiterii teegamelor. !ţi expediez atăzi numărul de 
sîmbătă din „Reynold's" 163) şi cel de luni din „Star". Este tot 
ce a apărut important în presa de aici. Altceva, sîmbătă. 

151) Este vorba, evident, de clubul muncitorilor germani de la  
Washington. - Nota rel. 10) - care s-a delegat singur. - Nota trad. l) - amere sindicale. - Nota trad. ui) - cu orice preţ. - Nota trad. 13) "Reynold's Newspaper". - Nota red. 
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Intriga ţesută de posibilişti şi de Social Democratic Fede
ration pentru a cuceri prin şiretlicuri o poziţie de conducere 
în Franţa şi respectiv în Anglia, a eşuat complet şi cu atît 
mai mult, pretenţia lor de a conduce mişcarea intenaţională. 
Dacă cele două congrese paralele ar reuşi să pună în mişcare, 
pe de o parte, forţele de luptă ale posibiliştilor şi ale intrigan
ţilor din Londra şi, pe de altă parte, pe cele ale socialiştilor 
europeni (care, graţie celor dintîi, figurează drept marxişti), 
arătînd astfel lumii unde este concentrată adevărata mişcare 
şi unde nu e decît un bluff, atît şi tot ar fi suficient. Bine-n
ţeles că o fuziune reală, dacă se va realiza, nu va împiedica Îl 
nici un caz continuarea certurilor n Anglia şi Franţa, ci dim
potrivă. Pentru marele public burghez ea va reprezenta doar 
o demonstraţie impunătoare : un 9ongrs muncitoresc cu peste 
900 de delegaţi, de la trade.,unioniştţi cei mai inofensivi pînă 
la comuniştii revoluţionari. Ea va pune capăt, o dată pentru 
totpe,una, uneltirilor pe care intriganţii le pregătesc pentru 
congresele viitoare ; căci, de astă dată, ei au văzut unde se 
află forţa reală, au văzut că în Franţa nu sîntem cu nimic 
mai prejos �ecît ei, că pe întreg continentul le sîntem supe
riori şi că, chiar în Anglia, poziţia lor se clatină serios. 

Am primit scrisoarea lui Scpljt�r şi îi voi răspunde cu
rînd. Sper că afacerea lui merge bine şi că clµna ,americană 
îi prieşte soţiei sale. 

Calde salutări soţiei tale. Schorl[ emmer] soseşte astă-seară. 
Săptămîna viitoare Adler (de la Viena 14>) va veni aici de 
la Paris. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurată în cartea : 
„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 şi în întregime 
în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XVIII, d. rusă. 1940 

tB4) Victor Adler. - Nota ret. 

l tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Ţradus din limba germană 
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1 2 2  
Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Mount Desert 

Londra, 20 iu: ie 89 

Dragă Sorge, 
ln ultima mea scrisoare am uitat să te rog să vorbeşti, 

dacă poţj, cu Hartmann în legătură cu articolul apărut în 
„Evening News and Post" . Pentru noi ar fi extrem de impor
tant, dacă am primi cîteva rînduri scrise de el, în care să 
arate că toată povestea e 6 născocire şi că el n-a fost în Eu
ropa 37. Iată cum stau lucrurile : 

1 .  Bismarck încearcă să-l cîştige pe ţar 15> prin dezvălui
rea unor pretinse atentate la viaţa lui. 

2. Pînă acum aceste atentate erau puse la cale în Elveţia ; 
cum însă din Elveţia au fost expulzaţi toţi cei implicaţi în 
orice fel de comploturi, presupusul sediu trebuie strămutat la 
Londra. 

3. ln acest scop este folosit le mouchard 16> Carl Theodor 
Reuss, care a mai furnizat şi altădată lui „Evening News" 
minciuni în legătură cu dinamita. 

4. Această din urmă „Reussiadă" a fost telegrafiată din 
Berlin tuturor ziarelor germane. 

Dacă am putea dezvălui direct întreaga afacere, am pro
voca aici un scandal de toată frumuseţea. 

Ieri seară am primit scrisoarea ta din 7 crt. Eu personal 
nu-i cer nici un fel de satisfacţie lui Wisch[newetzky] pentru 
că nu m-a vizitat - e ceva ce nu mă afectează în nici un fel. 
Dacă va veni cu capul plecat la t ine, e în regulă. Eu n-am 
fost la doamna l67l, ea se simte ofensată, în consecinţă el nu 
mă vizitează şi astfel chestiunea e lichidată. Dacă şi ei văd 
la fel lucrurile, eu mă declar satisfăcut. Dar, fireşte, dacă vor 
mai mult, pe mine să nu conteze. Dar cum mai am de rezolvat 
cu doamna respectivă diferite probleme legate de activitatea 

115> Alexandru al I II-iea. - Nota red. 

'"l - spionul. - Nota trad. 
17) Vezi vo:umul de faţă, p. 91-92. - Nota red. 
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noastră, este de dorit să fim cel puţin on speak�ng terms 168> . 
Voi evita însă să am mai mult de-a face cu ei, acum cînd am 
ajuns să-i cunosc destul de bine. Sînt doi nerozi vanitoşi. 

Uf ! Balonul de săpun al reconcilierii de la Paris s-a 
spart. Ce noroc că posibiliştii şi Social-Democratic Federation, 
apreciindu-şi în mod just situaţia. au preferat să le tragă un 
picior partizanilor noştri, punînd astfel capăt bluff-ului ! Totul 
era pregătit de longue main 169> ,  aşa cum reiese dintr-o serie 
de manevre şi declaraţii pe care aceşti domni le-au făcut în 
ultimele două luni şi care acum îşi găsesc explicaţia. Este ve
chea calomnie bakunistă împotriva Congresului de la Haga 222 
etc., cum că noi am fi folosit întOtdeauna mandate false 38. 
Această calomnie pusă mereu în circulaţie de Brousse, de la 
1883 încoace, trebuia să reapară acum, cînd ei şi-au dat seama 
că toţi socialiştii i-au părăsit şi că nu mai puteau să se sal
veze decît cu ajutorul trade-unionurilor. Cum urmau să fie 
procurate mandatele Zor, o va arăta, desigur, polemica furi
bundă, declanşată acum. Din păcate, această veche mîrşăvie, 
care n-a făcut nici o impresie în 1873, nu va avea nici acum 
şansă ; dar trebuie găsit cu orice preţ ceva, care să mascheze 
colosala blamare a acestor domni. Pe de altă parte, este o lec
ţie bună pentru toţi sentimentalii din rîndurile noastre - „fraţi 
întru reconciliere" - care, drept răsplată pentru asigurările 
lor de prietenie, au primit un picior zdravăn în fund. Asta îi 
va lecui, probabil, pentru o vreme. 

N-am să-ţi pot trimite ziare noi. delt cu poşta următare. 
(Săptămînalele pentru care scrie Aveling nu vor sosi aici decît 
astă-seară sau mîine). De la Paris de marţi n-am m�i primit 
nici o scrisoare. 

Felicitări pentru felul în care aţi rezolvat problema cu 
banii lui Lingenau 39. De vină a fg.t numai Llebkncht ; în 
astfel de probleme Bebel este foarte conştiincios şi corect. 
Mount Desert îţi va prii cu ·siguranţă. Curînd voi pleca şi eu 
undeva pe litoral. 

Calde salutări soţiei tale şi soţilor Schlite". 

ife> - în relaţii de „bună ziua". - Nota trad. 

118) - de multă vreme. - Nota trad, 

l tău, 
F. E. 
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Schorlemmer este aici de alaltăieri şi vă salută călduros 
pe amîndoi. 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în cartea : 
„Briefe und Auszige aus Briefen 
von Joh. Phil, Becker, Jos. Dietzgen, 
r,·iedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F. A. Sorge und Andere„. 
Stuttgart, 1906 şi în lntregime în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVI II, ed. rusă, 1940 
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Originalul î n  limba ge:mană 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 
la Benevent 

Londra. 20 iu�ie 1889 

Dragă prietene Martignetti, 
La scrisoarea dumitale din 14 curent, nu pot să-ţi răspund 

decît că posibilităţile mele de a acord a ajutoare sînt limitate 
şi totodată foarte mult solicitate. De aceea, dacă planul de a 
pleoa la Buenos Ai1res se va reali7..a într-adevăr, eu nu-mi pot 
lua în nici un caz obligaţia de a-ţi asigura existenţa pînă ce te 
vei pune pe picioare acolo. Iţi voi spune însă deschis ce mai 
pot face de aci încolo pentru dumneata. Iţi mai pot ţine la dis
poziţie încă cinci lire sterline şi, dacă e vorba de o chestiune 
foarte importantă, voi incerca să-ţi mai trimit alte cinci, deci 
în total zece lire. Cu aceasta însă, resursele mele ar fi epui
zate pentru un timp mai îndelungat, eu fiind deci în imposi
bilitate de a mai face ceva pentru dumneata. 

Sper că la Curtea de Apel ţi se va face dreptate. Rămin 
al d-tale sincer 

Publicat pentru prima oară !n 
limba origina!ului îi cartea � 
„La corriondenza di Marx e Engels 
con li italiani. 1848-1885, Miiano, 1 64 

F. Engels 

0:-iginalul în limba germană 
T�aius db limba germana 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Mount Desert 
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4, Cavensh Place 
astbourne, 17 ag. '89 

Dragă Sorge, 
Am primit scrisorile din 1 august. Aşadar, ne aflăm 

amîndoi la aer curat, care aici constă mai ales din ţmbelşu
gate ploi răcoroase. 

Ziare nu pot să-ţi trimit, deoarece mi se expediază de la 
Londra foarte neregulat. Doar „La bour Elector". Ziarul acesta 
devine acum foarte important. lnfiinţat de Champion împo
triva lui Hyndman, a fost susţinut cu fonduri suspecte 
(cercuri lieral-unioniste 240), de unde şi simpatia sa evidentă 
pentru toryi şi orientarea absurd de anti-irlandeză, astfel încît 
trebuie citit cu toată rezerva. Gazeta nu mai inspira nici o 
încredere şi era atît de compromisă ca tory-socialistă 41, încît 
nimeni n-o mai cumpăra. Această situaţie a provocat o revo
luţie în redacţie. Fondurile de la toryi par să se fi terminat, 
astfel că Champion - un element, de fapt, tot atît de nesigur 
ca şi Hyndman - s-a văzut nevoit, după o lungă rezistenţă, 
să acepte oferele unui comitet [Burns, Baman, {tipograf), 
Mann (mecanic), Cunninghame - Graham] ; potrivit acestor 
oferte, comitetul devine proprietarul ziarului, iar Ch[ampion], 
redactor şef revocabil. Membrii comitetului garantează pen
tru ua tuturor relaţiHor u celelalte partide şi pentru 
renunţarea la fondurile acestora ; ziarul se impune vizibil, iz
butind chiar să-şi acopere cheltuielile. Inepţiile toryiste şi 
anti-irlandeze au dispărut din coloanele sale, iar în istoria cu 
Congresul 35 ziarul ne-a făcut servicii excelente. 

Planul bandei lui Hyndman şi C& consta în a suspecta 
drept false mandatele celor ce participau la congresul mar
xist ; aşa se explică inacceptabilele lor condiţii de unifi
care 170> . Era de altfel vechea tactică bakunistă, de pe timpul 
lui Noe, vizînd în special Anglia. Că pe continent planul lor 
nu avea sorţi de izbîndă, asta era clar, dar lor puţin le păsa. 
Dacă „prindea" aici, în Anglia, s ituaţia 101 era pentru un timp 

17} Vezi volumul de faţă, p. 234. - Nota red. 
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asigurată, iar a1c1 aveau şanse mari. Ofensiva noastră ener
gică a pus însă brusc caăt întregii istorii ; articolele lui 
Burns 171> şi ale meLe (despre m�ndatele austrie�e) 172> din 
,,Labour Elecor" au făcut, red eu, să le piară chefl de a 
mai recurge vreodată a discr�ditarea mandatelor noastre ; 
posibiliştii înşişi sau comportat îitr-un mod atît de stupid, 
incit mai mult nici nu ne puteam dori. 

E:istă acum perspectiva de a forma aici o organizaţie 
socialistă viabilă, capabilă să ia treptat locul lui Social De
mocratic Federation 67 sau să o absoarbă. Cu cei din Ligă 68 
nu e nimic 4e făcut ; sînt cu toţii anarhişti, iar " Morris este 
o marionetă în mîinile lor. Planul nostru consta în a face 
înlăuntrul cluburilor democratice şi radicale 41 - our rerui
ting grounds here 173) - cît Şi în trades-unionuri, agitaţie 
pentru ziua de muncă de opt ore şi de a organiza demonstra
tia de 1 Mai din 1 890. Această demonstratie fiind hotărîtă la 
�ongresul nostru, Social Democratic Fede�ation va trebui fie 
să adere - adică să se supună rezoluţiilor noastre - fie să 
se opună şi, în felul acesta, să se ducă de rîpă. Aşa cum vei 
vedea din „L[abour] - E[lector]", campania a început, în 
sfîrşit, în trades-unionuri şi, după cite se pare, cu Broadhurst, 
Shipton şi compania se va termina curînd. Cred că pînă la 
primăvară vom repurta aici mari succese. 

Ruşii sînt în continuare tari în intrigi. Mai întîi au fost 
exploatate atrocităţile din Armenia, apoi ororile de la fron
tiera sîrbească ; li s-a arătat după aceea sîrbilor, ca printr-o 
lanternă magică, Marele Imperiu sîrb şi s-a făcut aluzie la 
necesitatea unei convenţii militare între sîrbi şi ruşi. Acum 
au izbucnit tulburări pe insula Creta, care în mod ciudat au 
începin aceea că reştinii cetani s-au masacrat intre 
ei pînă cînd consulul rus a reuşit să-i împace, punîndu-i să-i 
masacreze pe turci. Iar neghiobul de guvern turc a trimis 
în Creta pe Şakir Paşa, care a fost timp de opt ani ambasa
dor l Turciei a Petesburg, unde s-a lăsat cumpărat de ruşi ! 
Toată această poveste în legătură cu Creta are drept scop -
între altele - să-i împiedice pe englezi să încheie o alianţă 
cu Prusia 130. Tocmai de aceea am şi început eu cu ocazia vi-

171) John Burns. „The Paris interiational congress". - Nota red. 

n) F. Engels. „Maadatele posibili>te". - Nota red. 
173) - terenul nostru de recruta�e de aici. - Nota trad. 
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zi tei lui Wilhelm 174> aici, pentru ca Gladstone ;ă se afişeze 
din nou ca filogrec, iar liberalii să se poată entuziasma pen
tru hoţii de oi din Creta. Tînărul Wilhelm a vrut să-i „în
treacă" pe ruşi, oferind grecilor Creta ca dar de nuntă din 
partea surorii sale 176> ; a crezut că vraja prezenţei sale îl va 
face pe sultan 176> să cedeze ; dar ruşii i-au arătat din nou 
că, în comparaţie cu ei, el e doar un băieţandru neghiob. 
Dacă Grecia va căpăta Creta, asta se va întîmpla doar din 
bunăvoinţa Rusiei. 

Mulţumesc pentru informaţia cu privire la Hartmann. 
Ar fi foarte binevenite şi alte detalii : eu aş vrea să pun ca
păt acestei surse prusiene de minciuni în coloanele lui Eve-
ning News 37. ( 

E foarte bine că fiul tău 177> vrea să-şi ia o slujbă. Aş 
fi dorit ca şi nepotul meu Rosher 178> Să aibă asemenea in
tenţii. Aceşti tineri domni cred cu ţoţii că pămîntul este semă
nat cu bani, iar noi bătrînii sîntem doar prea proşti ca sa-1 
culegem. Pînă se dumiresc ei cum stau lucrurile, se iros�sc 
o groază de bani. 

Calde salutări ţie şi soţiei tale. Schorl[emmer] a plecat 
de aici miercuri, îndreptîndu-se spre Germania. 

Publicat pent;:u prima oară 
într-o formă prescurtată în cartea : 
"B::iefe und Au.zlge aus Briefen 
von Joh. Phil Becker, Jos. Dietzen. 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Anclere". 
Stuttgart, 1906 şi în întregime în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVII I, ed. rusă, 1940 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus d in limba germană 

174) Wilhelm al II-lea s-a aflat în Ang:ia intre 2-8 august 1889. 
- Nota red. 11s) Prinţesa rusă Sofia s-a logodit în octombrie 1889 cu prinţul 
moştenitor al Greciei. - Nota red. 111) Abdul Bamid ll II-lea. - Nota red. 177> Adolph Sorge. - Nota red. 178) Percy Rosher. - Nota red. 
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Eng�ls către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdqrf lingă Leipzig 

Dr3gă Liebknecht, 

4, Cavendhh Place, Eastbourne 17 august 89 

Am amînat răspunsul la scrisoarea ta din 19.4 .  pînă după 
congres, deoarece înainte de acesta nu putea fi vorba de nici 
un fel de înţelegere ; căile noastre erau flagrant diferite. Şi 
acum voi trece jaraşi peste toate încercările tale de a arunca 
în spinarea altora neglijenţele tale. 

Tu afirmi : reproşul că şi în problema congresului am 
fost împiedicat 11ca de obicei de împrejurări neprevăzute" 
să-mi fac datoria, este mai mult decît o grosolănie - este o 
gravă injurie etc. 

Poţi face din cuvintele mele o injurie numai dacă le 
răstălmăceşti sensul şi anume dacă transformi pasivul că de 
regulă ţie ţi se întîmplă ceva, într-un activ, şi anume că faci 
acest lucru în mod intenţionat. In felul acesta, transformi 
reproşul de slăbiciune într-unul de rea-voinţă şi injuria-i 
gata. 

Faptul că ţi se întîmplă foarte des să nu fi de găsit 
atunci cînd se contează pe cuvîntul tău sau cînd ţi se cere 
ceva ce este de la sine înţeles, - faptul acesta trebuie să-l 
fi observat şi tu singur pînă acm. Iţi aminteşti de cazul 
Avlîng din America 59 ? La început, sub impresia nemijlo
cită a infamiei comise de executivul new-yorkez, ai scris : 
„New-yorkezii îi datorează lui Aveling o retractare, le-o voi 
cere eu, şi  dacă se vor opune, voi lua în mod public atitudine 
împotriva lor". Mai apoi însă, cînd a sosit momentul să-ţi 
respecţi cuvîntul, lucrurile s-au petrecut cu totul altfel : Ai 
făcut o declaraţie oare nu era nici caldă, nici rece şi care 
lui Aveling nu i-a făcut nici un bine, iar pe new-yorkezi nu 
i-a deranjat cîtuşi de puţin, - împrejurări neprevăzute ! Şi 
abia sub presiunea delicată exercitată de mine te-ai hotărît 
să faci o declaraţie, care conţinea cel puţin o parte din cele 
promise iniţial. 

Chir cisea a din 1 9.4. aduce o nouă dovadă în a';t 
sens. a adăpostul numelui tău, ca editor, ginerele tău 179> 
publică o serie de lucrări. Tu, care îl cuno1ti. îi încredinţezi 

1711 Bruno Geiser. - Nota red. 
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selecţia materialului, redactarea, pe scurt întreaga muncă de 
.:onducere. Inevitabilul se produce. Sub girul numelui tău 
apare o scriere infamă a unui individ mai mult decît dubios, 
o adevărată porcărie, în care acest nemernic se erijează in 
reformator al lui Marx 177• AcPastă porcărie, pe a cărei co
pertă figurează numele tău ca editor, le este recomandată 
muncitorilor germani ca lectură instructivă în spiritul parti
dului nostru. Că o asemenea porcărie apare undeva, nu are 
nici o importanţă şi nici nu merită să se vorbească despre 
ea. Dar că ea este ediată de tine, că apare sub egida ta, ca 
fiind aprobată şi recomandată de tine, (căci ce altceva în
seamnă numele tău pe ea ?) - asta este inadmisibil. E clar 
că ginerele tău te-a dus de nas, căci cu bună ştiinţă n-ai fi 
făcut niciodată aşa ceva. Dar acum, cînd prima ta datorie 
este să te dezici de aceasă inepţie, să declari că ai fost înşe
lat într-un mod infam şi că sub numele tău nu va mai apare 
nici o coală din această lucrare - ce se întîmplă acum ? îmi 
scrii o pagină întreagă despre împrejurările neprevăzute care 
te împiedică să faci acest lucru. 

Şi atunci, ce rost are indignarea ta morală cînd îndrăz
nesc să-i spun pe nume acestui obişnuit mod de comportare 
al tău ? De altfel nu sînt singurul care 1-a observat şi, dacl 
e vorba să fie cineva ofensat în această chestiune, eu sînt 
acela care am mult mai multe motive decît tine. 

Deocamdată nu ştiu ce ai mai întreprins în afacerea 
Schlesinger. Dar un lucru îl ştiu sigur : dacă încetezi publi
carea porcăr.ei lui Sohl[esinger], pot să las baltă afacerea. Dacă 
însă, sub egida numelui tău, apare continuarea, respectiv sfîr
şitv.l ei, atunci îi sînt dator lui Marx să protestez în mod pu
blic. Sper că nu vei lăsa lucrurile să aj ungă atît de departe. 
Sînt convins că acest individ, care ţi-a fost impus cu sila, 
îţi stă şi ţie în gît. Şi vei înţelege şi tu că nu-i poţi permite 
d-lui Geiser să vîndă pe n blid de linte întreaga ta poziţie 
în partid, rodul a patruzeci de ani de muncă. 

Sînt aici de 14 zile şi mai rămîn probabil şi prima săptă
mînă din septembrie - în aceeaşi casă în care mă aflam, 
cînd ai plecat în Amerioa 242, 

Calde salutări 

Publicat pentru prima oară în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

al tău, 
F. E. 

Origina!ul in limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către Eduard Bernstein 
la Londra 

Dragă Ede, 

4, Cavendish Place 
Eastbourne, 22 aug. 89 

Cine e Paul Fischer ? Vrea să traducă vechiul meu ar
ticol din „Progress11 180) pentru „B[erliner] V[olks]-Triblne" .  
Intrucît ar  trebui să  redactez eu notele, apărînd astfel drept 
colaborator direct al lui „Volks-Tribine", am unele rezerve, 
drept care am amînat răspunsul pînă la întoarcerea mea. 

In numărul viitor 181> ar trebui să te ocupi de greva do
cherilor 44• Pentru mişcarea de aici ea are o însemnătate 
uriaşă. East-End-ul 182> era pînă acum cufundat într-o stare 
de mizerie pasivă - trăsătura sa distinctivă era lipsa de îm
potrivire a unor oameni înfrînţi prin foame, lipsiţi de orice 
speranţă. Cine ajungea acolo era pierdut din punct de vedere 
fizic şi moral. Dar iată că anul trecut a izbucnit victorioasa 
grevă a fetelor de la fabrica de chibrituri 25. Iar acum această 
grevă uriaşă a celor mai decăzuţi dintre decăzuţi, greva do
cherilor, nu a celor permanenţi, puternici, expPrimentaţi , re
lativ bine plătiţi, avînd de lucru în mod regulat, ci a celor 
aruncati întîmplător în aceste dcui, ghinioniştii ,  eşuaţii în 
toate celelalte ocupaţii, flămînzii de profesie, masa existen
ţelor împinse spre ruină totală, pentru care, pe porţile docu
rilor, s-ar putea scrie cuvintele lui Dante : lasciate ogni spe
ranza, voi che'entrate ! 183>. Şi această masă de disperaţi 
sumbri, care în fiecare dimineaţă, cînd se deschid porţile do
curilor, dau adevărate bătălii pentru a ajunge primii la in
dividul care angajează muncitorii - bătălie în adevăratul 
sens al cuvîntului, în cadrul luptei de concurenţă între mun
citorii supranumerari - această masă eterogenă, în fiecare 
zi alta, reuşeşte să adune laolaltă 40 OOO de oameni, să men
ţină disciplina şi să înspăimînte puternicele societăţi din 
docuri. Mă bucur că am trăit un asemenea moment. Dacă 

1s0> F. Engels. „Apocalipsul". - Nota red. ls1) „Sozialdemokrat". - Nota red. 1s!) Partea de est a Londrei, locuită de proletariat şi  sărăcime. -
Vota red. 1.1) Lă�aţi oricP ;peranţă, voi care intraţi ! - Nota trad. 
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această pătură este capabilă să se organizeze este un lucru 
foarte important. Indiferent care va fi sfîrşitul grevei - în 
asemenea cazuri eu nu sînt niciodată dinainte optimist - 
o dată cu dche'ii intră în mişcire şi cea mai de jos pătură 
a muncitorilor din East-End, şi acum păturile superioare vor 
trebui să le urmeze exemplul. în East End se află concen
trată cea mai numeroasă masă de muncitori necalificaţi din 
Anglia, cei a .  căror muncă nu necesită nici un fel sau aproape 
nici un fel de îndemînare. Dacă aceste pături ale proletaria
tului din Londra, tratate pînă acum cu dispreţ de trades-uni
onurile muncitori1r calificaţi, au Teuşit să se organizeze, în
seamnă că s-a dat un bun exemplu provinciei . 

Mai mult : Din cauza Jipsei de organizare, din cauza ve
getării pasive a adevăraţilor muncitori din East-End, lumpen
proletariatul era cel care avea pînă acum cuvîntul hotărîtor ; 
el se considera reprezentantul tipic al milioanelor de înfome
taţi din East-End şi trecea drept atare. Acum s-a sfîrşit cu 
asta. Precupeţii şi cei de o teapă cu ei vor fi împinşi pe 
planul al doilea, iar muncitorul din East-End va putea să-şi 
făurească propriul său chip şi să-l impună printr-o pună or
ganizare ; iar pentru mişcare, aceasta are o covîrşitoare în
semnătate. Scene ca acelea petrecute dndva în timpul de
monstraţiei lui Hyndman din Pall-Mall şi Picadilly 246 vor fi 
atunci imposibile, iar derbedeul care va încerca să-şi descarce 
mînia asupra cuiva, va fi pur şi simplu curăţat. 

Pe scurt, e un eveniment. Să ne gîndim chiar la felul în 
care e comentat de mîrşavul „Daily News" ! Lovitură de 
trăznet ! Este similar cu ce a fost la noi greva minerilor 24 : 
o nouă pătură intră în mişcare, un nou corp de armată. Iar 
burghezul care cu cinci ani în urmă ar mai fi înjurat şi bles
temat, acum trebuie să aplaude cu teamă, în timp ce şi pen
tru că îi tremură carnea pe el. Ura ! 

eea ce spui tu în articolul despre anarhişti 184> cu pri
vire la parlamentarism şi decăderea lui, este singurul lucru 
corect. M-a bucurat foarte mult. 

Aici, vremea este foarte schimbătoare ; deoarece am exa
gerat cu mersul pe jos, mă simt cam slăbit şi am devenit 
de aceea abstinent, în ciuda lui Julius 15> - dar nici ceai 

1B4) E. Bernstein .  „Frazeologia anarhistă". - Nota red. 
1S) Probabil, Julius Motteler. - Nota red. 
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n-am voie să beau seara, din cauza nervilor, astfel că tot 
beau un pahar de bere în loc de ceai, în cinstea abstinenţei ! 

Salutări soţiei tale, coplor şi tuturor prietenilor. 

l tău, F. E. 

Publicat pentru prima oară în 
revista „Bolşevik" nr. 14, 1935 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

1 2 7  

Engels către Hermann Engels 
la ngelskirchen 

Dragă Hermann, 

4, Cavendish Place 
Eastbourne, 22 aug. 1889 

Am primit conul curent, pentru care îţi mu[ţumesc ; e, 
desigur, în regulă. 

Te rog să fii atît de bun să transmiţi rîndurile alăturate 
tînărului, sau, mai bine zis, acum bătrînului Caspar 186>, eu 
nu ştiu unde locuieşte, la Krefeld sau la Barmen. După cum 
am auzit de la R. Blank, pe care l-am întîlnit acum opt zile 
aici, nu prea stau pe roze ; îmi pare foarte rău. 

Mă aflu aici de 14 zile, dar, din păcate, plouă mai mult 
decît trebuie. De cînd englezii şi-au fixat manevrele navale 
în august, vremea s-a stricat de-a binelea în această lună, şi 
iar s-au adeverit cuvintele vechiului cîntec : 

La 21 august, tocmai 
Sosi un spion pe ploaie şi furtună 
Jură în faţa prinţului şi-l inştiinţă . . .  etc. 
Ca urmare şi azi dimineaţă au trecut pe aici trei mari 

vase de război, dar noi tot mai aşteptăm să înceapă faimoasa 
bătălie navală care urmează să se desfăşoare în faţa ochilor 
noştri în Canalul Mînecii. 

Voi mai rămîne ii, probabil, 14 zile - 3 săptămîni, 
dacă nu va ploua pra mult, căci 

Nici acsă nu mă pot due, 
deoarece acolo se află zugravii, tapiţerii, vopsitorii şi alţi lu-

1s•1 Caspar Engels. - Nota red. 
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crători, care au făcut ca trei sferturi din încăperi să fie ne
locuibile şi, odată aceştia intraţi în casă, nu mai ştii cînd 
scapi de ei. Toate acestea din cauză că în Anglia marea in
dustrie a ruinat pe micii meseriaşi, dar n-a ştiut să pună 
nimic în locul lor. Germanii nu se mai bucură de mult de 
privilegiul de a livra marfă proastă pe bani buni ; londonezii 
au reuşit s-o facă într-un mod strălucit. In America însă lu
crurile se prezintă cu totul altfel. Cred că în comerţul obiş
nuit, cotidian, unde nu e vorba de speculă, America este ţara 
cea mai serioasă din lume, singura care mai livrează „muncă 
de bună calitate". 

Sper că sînteţi cu toţii sănătoşi. Salutări călduroase 
Emmei, copiilor şi nepoţilor, ca şi tuturor celor din Engels
kirchen. 

Publicat pentru prima oară 
în „Deutsche Revue", Jg. 46, 
Bd. I I I ,  1921 

1 28 

Bătrînul tău, 
Friedrich 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue >1i 
la Le Perreux, 

Draga mea Laura, 

4, Cavendish Place, Eastbourne 
27 aug. '89 

Să scrii o scrisoare pe litoral este aproape o imposibili
tate ; credeam că o ştii şi u, de mult. Şi atunci cînd, ca în 
cazUl 1 meu, . o  mulţime de oameni pe care nu i.iam văzut 
niciodată, par să fi organizat un complot, cu scopul de a mă 
bombarda cu scrisori, vizite, informaţii, cereri de tot felul. 
această imposibilitate devine fapt împlinit. Cluburi studen
ţeşti din Austria, un căutător vienez de „adevăr", care ar fi 
vrut să ştie dacă n-ar fi mai bine să-l devoreze e Hegel 
(mai bine nu, i-am răspuns), un socialist român în propria 
persona, un necunoscut venit de la Berlin, care acum se află 
la Londra ş.a. ş.a. u toţii au tăbărît e mine şi fiecare se 
aşteaptă ă mă voi ocupa imediat de el. Şi aşa, cu şase oa
meni în jurul meu în această cameră în care ploaia îi obligă 
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adesea să se refugieze, nu-mi mai rămîne altceva de făcut 
decît să mă retrag din cînd în cînd în dormitorul meu, pe 
care-l transform în „biroul" meu. 

Tu ai avut păţaniile tale cu Seraphine, Nim le-a avut pe 
ale ei cu Ellen. Ceea ce cunoscători în materie presupuneau 
de multă vreme în legătură cu Ellen, a anunţat într-o bună 
dimineaţă doctorul că se petrecea de vreo şase luni, şi anume 
în felul în care se zămisleşte · orice fiinţă nouă. In consecinţă, 
a trebuit să plece cu o lună înainte de sosirea noastră aici. 
Cînd ne vom întoarce, vom angaja o altă fată, poate mai rea. 

Mă bucur că Paul a plecat în turneul său electoral 48 şi 
încă pe banii mamei lui. Din cei trei candidaţi propuşi de 
Marsilia va fi ales unul, poate doi ; sper că Paul va fi unul 
dintre cei aleşi. In orice caz a fi propus drept candidat din 
partea partidului tău înseamnă un serios pas înainte, care 
înlesneşte înaintarea pe viitor, îndeosebi într-un partid, aflat 
în plină ascensiune cum e în clipa de faţă partidul nostru 
din Franţa ; cine a fost o dată candidat, este de obicei reales. 

Sper din suflet ca, la viitoarele alegeri, boulangismul să 
sufere un eşec. Nimic nu poate fi mai rău pentru noi decît chiar 
un succes d'estime al acestui şarlatanism, care ar putea cel 
puţin prelungi dilema aparentă : ori Boulanger ori Ferry - o 
dilemă care insuflă ea însăşi fiecăruia din ei vitalitate. Dacă 
Boulanger mănîncă o bătaie zdravănă şi cercul adepţilor săi 
se reduce mai mult sau mai puţin la bonapartişti, aceasta va 
dovedi că rămăşiţele bpnapartiste din caracterul francezilor, 
explicabile ca o moştenire de la marea revoluţie, dispar trep
tat. Iar cînd şi acest episod se va încheia, republicanismul 
francez îşi va relua cursul său normal de dezvoltare ; radi
calii 79, reîncarnaţi acum în persoana lui Millerand, se vor dis
credita încetul cu încetul, la fel ca atunci cînd erau întruchi
paţi de Clemenceau, iar elementele cele mai bune din rîndu
rile lor vr tce de at�. nstră ; oortuniştii 57 vor pierde 
ultimul pretext pentru existenţa lor politică şi, anume acela 
de a fi apărătorii republicii împotriva pretendenţilor .a tron. 
Libertăţile cucerite de socialişti nu numai că vor fi menţinute, 
dar se vor extinde treptat, aşa încît partidul .nostru va · avea 
condiţii mai favorabile de luptă pentru cauza sa decît în ori
care ală ţară de pe continent � iar pericolul cel mai mare, 
acela al dezlănţuirii unui război, ar fi înlăturat. Cei care cred, 

.ca blanquiştii-boulangişti �9, că, susţinîndu-1 pe Boulanger, 
vor putea obine· cîteva· ldcuri în Parlament, seamănă·  1cu 1 acei 
fanatici ignoranţi, care sînt ·gata să dea foc .satului pentru, a-şi 
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frige un cotlet. S. sper.m c. aceast. experienţă îi va fi de 
folos lui Vaillant. El �tie foarte bine ce fel de oameni sînt toţi 
aceşti blanquişti, iar iluziile sale despre ceea ce se poate ob
ţine dintr-un asemenea material trebuie să fi primit o grea 
lovitură. 

Campania întreprinsă de Hyndman în scopul discreditării 
mandatelor marxiştilor 38 pare să fi eşuat complet. Dezvă
luirile făcute de Burns 1871 au fost o lovitură abilă, iar de
mascările noastre ulterioare, în special cele în legătură cu 
mandatele posibiliştilor austrieci 18> , au făcut restul. Aceşti 
oameni nici nu-şi dau seama că ei înşişi locuiesc într-o casă 
de sticlă. Dar, întrucît în Franţa posibiliştii n-au dat, pare-se, 
bătaie de cap în această problemă (indivizii ăştia - conside
rînd totul la un etalon mai mic - sînt mult mai înţelepţi 
decît Hyndman şi Co.), necesitatea de a împinge mai departe 
succesul dispare, afară de cazul că s-ar face alte asemenea 
încercări. Toată combinaţîa fusese aranjată special pentru 
„piaţa engleză" şi acolo a eşuat - cela suffit 19). Şi aoi, 
există rezoluţia în legătură cu organizarea demonstraţiei de 
1 Mai Este cel mai bun lucru realizat de congresul nostru. 
Aici. în Anglia, aceasta va produce o uriaşă impresie. iar clica 
lui Hyndman nu va îndrăzni să se opună rezoluţiei ; dacă 
o va face, îşi va frînge gîtul, dacă nu - va trebui să ne ur
meze ; s-o lăsăm să aleagă singură. 

Alt eveniment de cea mai mare importanţă este greva 
docherilor. 44 Aceşti oameni, după cum ştii, sînt cei mai orop
siţi dintre toţi oropsiţii East-Endului, rataţii tuturor mese
riilor, pătura cea mai apropiată de lumpenproletariat. Faotul 
că aceste fiinţe nenorocite, flămînde, prăbuşite, care în fiece 
dimineaţă dau o bătălie pentru a pune mîna pe ceva de lucru, 
se org::inizează de luptă, acţionează în mase de 40-50 OOO de 
oameni. atrăgînd după sine în grevă practic absolut toate ce
lelalte categorii de muncitori din East-End, legate într-un fel 
sau altul de wi gaţie, rezistă cu fermitate timp de peste o 
săptămînă. insuflînd groază bl�atelor şi puternicelor socie
tăţi din docuri, constituie o cnaştere oe care sînt bucuros 
că am ajuns s-o trăiesc. Und' mai pui că de partea lor înclină 
chiar anumite pături ale burgheziei : negustori care. deşi su
feră mari pagube din cauza încetării lucrului în oort. îi acuză 
nu pe muncitori, ci îndărătnicele societăţi din docuri . Astfel 

1&7) J. Burn;. „ The Paris internatioîa: congress". - Nota red. tA) F. Enge;. „Mandatele posibili�tilo-". - Nota red. 181) - şi asta e destul . Nota trad. 
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încît, dacă vor reuşi să mai reziste încă o săptămînă, pot fi 
aproape siguri de victorie. 

Şi toată această grevă a fost organizată şi condusă de oa
menii noştri - Burns şi Mann ; hyndmaniştii au fost inexis
tenţi . 

Praga mea Laura, sînt aproape sigur că ai uevoie de ceva 
bani şi aş fi anexat un cec la această scrisoare, dacă n-aş fi 
chiar eu în mare jenă financiară. Soldul meu din bancă este 
pe sponci ; nişte diiidende de aproximativ 33 de lire, a căror 
scadenţă era în mod obişnuit data de 18  august, nu mi-au fost 
încă plătite, iar Edward a împrumutat 15 lire pînă la sfîrşitul 
lunii ,  fiind la mare strîmtoare. Din această cauză nu prea am 
libertate de mişcare, dar de îndată ce· voi primi bani, îţi voi 
trimite şi ţie, cel mai tîrziu lunea viitoare, sper totuşi chiar 
mai devreme. 

Domela 190) devine din e în ce mai greu de înţeles. 
Poate că de fapt nu este un Isus Christos, ci n Jan van Lei
den ? Profetul lui Meyerbeer ? Vegetarianismul şi izolarea par 
să provoace în final �enomene ciudate. 

Edward şi Tussy vor merge la Dundee pentru a raporta 
dspre Congresul trads-unionurilor şi. e acea perioadă de 
timp, băieţii 19J vor fi la noi. 

Intotdeauna al tău, 
F. Engels 

Pub' iC'at pentru prima oară 
în întregime în revista 
„Labour Monthly" Nr. 8, 1955 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 
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Engels către Laura Lafargue 251 
la Le Perreux 

Draga mea Laura, 

(Eastbourne) 1 sept. 1889. 
duminică 

Aseară tîrziu am fost anuntat de banca mea că dividen
dele mult aşteptate, cele 36 de lire, au fost plătite, drept care 

10) Domela Nieuwenhuis. - Nota red. 1v1) Jean şi dgar Longuet. - Nota red. 
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mă grăbesc să-ţi trimit un cec de 30 de l ire. Din .1cestea, 10 
reprezintă a doua jumătate din suma pe care i-am promis-o 
lui Paul pentru cheltuielile făcute cu ocazia campaniei elec
torale şi de care el se interesa într-o scrisoare primită vine
rea trecută, din Cette. Perspectivele lui în acel oraş par bune, 
dar Cette este foarte mic şi voturile alegătorilor rurali vor fi 
decisive ; sper să primesc peste cîteva zile veşti noi de la el. 
Să nădăjduim că totul va merge bine. 

Nu pot să scriu prea mllt pentru că este duminică şi prie
tenii noştri vin şi pleacă. 1n plus, trebuie să-i scriu şi lui 
Tussy în legătură cu greva 244 care irri a intrat într-o criză 
gravă. întrucît administratorii docurilor perseverau în încăpă
ţînarea lor, oamenii noştri s-au lăsat antrenaţi pe o cale care 
i-a dus la o decizie absolut stupidă. Fondurile dP ajutor se 
epuizaseră şi acum ei trebuiau să anunţe greviştii că sîmbătă 
nu va mai putea fi distribuit nici un ajutor. Şi pentru ca pi
lula să poată fi înghiţită (cel puţin aşa îmi închipui eu) au 
declarat că, dacă pînă sîmbătă la prînz administratorii docu
rilor nu cedează, luni va fi proclamată greva generală (în 
ideea că, din cauza lipsei de cărbune, mînă de lucru sau amîn
două, uzinele de gaz vor opri lucrul, cufundînd Londra în în
tuneric). Această amenilţare trebuia să-i intimideze pe toţi, 
făcîndu-i să cedeze în faţa revendicărilor muncitorilor. 

Era un joc extrem de riscant, un va banque - cum ar fi 
să mizezi 1 OOO de lire pentru a cîştiga, eventual, zece ; în
semna să fie lansate ameninţări care nu puteau fi puse în 
aplicare ; însemna să înfometezi cîteva milioane de oameni 
numai pentru că nu poţi hrani cîteva zeci de mii pe care le 
ai în sarcină ; însemna să pierzi din nechibzuinţă şi cu inima 
uşoară simpatia negustorilor şi chiar a marii mase burgheze 
care îi urau cu toţii pe monopoliştii docurilor, dar care în 
această împrejurare s-ar fi întors imediat împotriva muncito
rilor ; era de fapt o declaraţie disperată şi un joc atît de ha
zardat încît i-am scris de îndată Lui Tussy ; dacă se persistă 
cu încăpăţînare pe acest drum, societăţile din docuri nu tre
buie să reziste decît pînă miercuri şi victoria va fi a lor. 

Din fericire, oamenii noştri s-au răzgîndit. Nu numai că 
şi-au retras „provizoriu" ameninţarea, dar au acceptat chiar 
propunerile proprietarilor de cheiuri (în anumite privinţe în 
concurenţă cu docurile), şi şi-au redus revendicările cu privire 
la mărirea salariilor ; acestea au fost din nou respinse de so-
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cietăţile din docuri. Asta, cred eu, le va asigura victoria. Ame
ninţarea cu greva generală va avea acum un efect salutar şi 
generozitatea de care au dat dovadă muncitorii, atît retragerea 
ameninţării, cit şi acceptarea unei soluţii de compromis le va 
asigura noi simpatii şi sprijin. 

Vineri 192> ne întoarc0m la Londra. Schorle[mmer] a ple
cat acum vreo 2 săptămîni în Germania, unde e şi acum : ce 
face şi ce intenţii are, nu ştiu. 

ln ce-l priveşte pe Boulanger, slăbiciunea sa se vădeşte 
în tactica electorală ; îşi asigură Parisul şi lasă întreaga pro
vincie în seama monarhiştilor. Asta ar fi trebuit să le des
chidă ochii chiar şi celor mai fervenţi partizani ai săi, dacă 
se mai pretind republicani. Paul mi-a scris că un boulangist 
din Marsilia i-a mărturisit că B[oulanger) ar fi primit 15 mi
lioane din partea guvernului rus. Asta explică toată tărăşenia. 
Dinastia rusă, înrudită acum cu cea de Orleans 252 prin inter
mediul danezilor, doreşte restaurarea dinastiei de Orleans, şi 
anume realizată de Rusia, pentru ca astfel cei din familia 
Orleans să devină sclavii ei. Găci doar cu o Franţă monarhică 
;oate ţarul 19�) să încheie o alianţă trainică, aşa cum are el 
nevoie pentru un război de lungă durată, cu şanse îndoielnice. 
Şi astfel, în realizarea acestui plan, B[oulanger) este als ca 
unaltă. Dacă va eu?i ca trambulină a mona"hiei, a momen
tul oportun el va fi sau cumpărat sau, la nevoie, pur şi simplu 
înlăturat, căci în acest caz guvernul rus n-ar avea scrupule ca 
socialiştii nştri. e,·iza icestui guven este : „dnn die abzu
murksen ist uns Wurscht" 10 ; In ce-l priveşte pe Millerand, 
cred că ai dreptate. In ziarul său 195), cu toae tentativele lui 
radicale, se simte un ton de slăbiciune, de iescurajare şi, mai 
ales, o doză prea mare de „laptele-omeneştii duioşi i"  16> (care, 
cu toate că e stătut, n-are fermentul care să-l acrească), astfel 
că, chiar dacă îl compari cu „La J ustice", aşa cum am cu
noscut-o eu odinioară, te cuprinde o milă combinată cu ceva 

191> 6 septembrie. - Nota red. 1111 Alexandru al III-!ea. - Nota red, 114l Să le facem de petrecanie, asta e un fleac pentru n oi 
Nota trad. Ul) „La Voix". - Nota red. 16) Vezi Shakespeare, Opere, vol. IX, LU, p. 395 - Macbeth, 
actul I, SC'le 5, vers 17. - Nota trad. 
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dispreţ. Iată-i pe urmaşii vechilor republicani francezi, les fils 
des heros de la rue 197J Saint-Mery 52. 

Calde salutări de la Nim şi de la toţi ceilalţi de aici. 
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Întotdeauna al tău, 
F. E. 

Originalul în limba engleză 
Tradus din l imba engleză 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 9 sept. 89 

Draga mea Laura, 
m astăzi plăcuta îndatorire de a-ţi trimite un cec de 

14 lire, 6 şilingi şi 8 pence, adică o treime din cele 43 de lire 
primite de la Meissner ; decontul urmează. A patra ediţie a 
volumului I 198) va apărea curînd ; poate că vom putea începe 
tipărirea lui înainte de Anul Nou. 

Tussy a fost ieri aici cu Liebknecht, fiul şi fiica acestuia, 
Gertrud, Singer, Bernstein, Fischer etc. etc. Ea este încă ocu-

. pată pînă peste cap cu greva 44• Propunerile primarului Lon
drei 199), ale cardinalului \Ianning şi ale episcopului Lon
drei 00) favorizau într-un mod ridicol interesele societăţilor 
din docuri, neavînd astfel nici o şansă de a fi acceptate. Acum 
este perioada cea mai aglomerată ; de la Crăciun pînă în luna 
aprlie, în docuri nu se lucrează aproape de loc, astfel că o 
amînare a sporului de salariu pentru luna ianuarie ar fi în
semnat, de fapt, o amînare pentru luna aprilie. 

· . Pînă într-o săptămînă Liebk[necht] te va vizita la Paris, 
bineînţeles dacă vei mai fi acolo. Va veni împreună u soţia 
şi cu încă unul sau doi membri din familie. 

197) - fiii eroilor din strada. - Nota trad. t8) - al „Capitalului4• - Nota red. tH) Henry Aaron lsaacs. - Nota red. 10} John Lubbock. - Nota red. 
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După cît se pare, Domela 201> şi olandezii lui nu renunţă 
la noua lor linie. Incă o dovadă că micile naţiuni nu pot de
ţine decît un rol secundar în dezvoltarea socialismului, cînd 
ele se aşteaptă să li se încredinţeze conducerea. Belgienilor 
nu le va ieşi niciodată din cap ideea că poziţia lor centrală 
şi neutralitatea lor îi predestinează în mod evident ca sediul 
central al viitoarei Internaţionale. Elveţienii Sînt şi au fost 
întotdeauna filistini şi mic-burghezi ; danezii au început să le 
semene şi rămîne de văzut dacă Trier, Petersen şi compania 
îi vor putea scoate din" actuala lor stagnare şi acum, olandezii 
încep să se comporte la fel. Nici unii, nici alţii nu pot să uite 
şi nu vor uita că la Paris germanii şi francezii au fost cei 
care au dat tonul, şi că lor nu li s-a permis să acapareze con
gresul cu micile lor mizerii. Dar toate acestea nu înseamnă 
nimic ; a crescut simţitor speranţa că francezii, germanii şi en
glezii vor acţiona în comun, iar dacă aceşti "copilaşi" vor de
\ eni turbulenţi, nous en ferons cadeaux aux posibilites 202>. 

Liebk[necht] este acum un aprig antiposibilist ; spune 
despre aceştia că s-au dovedit a fi nişte nemernici şi trădători 
şi este imposibil să colaborezi cu ei. I-am răspuns, că noi ştim 
acest lucru de mai bine de şase luni, că i-am atras atenţia şi 
lui şi partidului său, dar că ei se considerau mai bine infor
maţi. A acceptat cele spuse de mine fără să crîcnească. Nu 
mai este nici pe departe atît de sigur de propria-i infailibili
tate au, cel puţin, nu mai face cz de ea. ln rest, se exact 
contrariul chipului afişat în corespondenţă ; este vechiul, j
vialul, comunicativul Liebknecht. 

Dar trebuie să mă opresc aici. Şi am la mine pe ::ei doi 
băieţi 23> care au fost încîntaţi de scrisoarea micului Marcel 241. 
Au fost la Grădina Zoologică, vor să-i scrie iubitului lor tată 
şi trebuie să le fac loc la masa de scris. 

Mult succes lui Paul la Cher. Mă aşteptam la deznodă
mintul de fa Cette, căci oraşul era prea mic pentru ca votu-

zot) Domela Nieuwenhuis. - Nota red. 

mi - Ii vom face cadou posibiliştilor. , Nota trad. 

) Jean şi Edgar Longuet. - Nota red. H4) Marc�! Longuet. - Nota red. 
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rile celor 74 de sate, care alcătuiesc circumscripţia, să nu fie 
mai numeroase decît cele obţinute de Paul. 

Salutări de la Nim. 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în cartea : F. Engels, P. et L. Lafargue. 
"Correspondance", t. II,  Paris, 1956 
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Cu afecţiune a l  tău, 
F. E. 

Original ul  în l imba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Karl Kautsky 
la Viena 

Dragă Kautsky, 

Londra, 15 sept. 89 
122, Regent's Park Road, N. W. 

Profit de această dimineaţă de duminică pentru a-ţi scrie, 
lucru pe care de mult ar fi trebuit să-l fac, - numai că am 
fost mereu împiedicat ! Mai întîi congresul şi tot ce trebuia 
făcut după el, apoi Eastbourne, unde repercusiunile congresu
lui m-au urmărit sub forma scrisorilor de tot felul ; pe lingă 
asta, şase oameni într-o cameră, nici un pic de linişte, nici o 
posibilitate de gîndire. Am venit apoi aici, unde i-am găsit pe 
Paul 05) şi pe soldatul 6) cu cei 2 copii 07) ejusdem, greva 
docherilor 244 etc. In sfîrşit, azi-dimineaţă un cesuleţ de li
nişte, cei doi băieţi ai lui Longuet 208), care stau la mine, 1 
mă deranjează. 

Fapul că legătura ta cu Louise a luat un sfîrşit negativ 
ne-a mîhnit profund pe toţi : Nim, Tussy, Edward şi subsem
natul. Nu e însă nimic de făcut. Numai voi doi cunoaşteţi si
tuaţia ; nouă nu ne rămîne decît să acceptăm ceea ce voi aţi 
hotărît. e nu înţeleg însă - în genere nu înţeleg nimic din 
toată istoria asta - este faptul că vorbeşti mereu despr� 

05) Paul Singer. - Nota red. !Ol) Wilhe!m Liebkncţ . - Nota red. H7) Gertrud şi Theodor - ..i ebknecht. - Nota red. 8) Jean şi Edgar Longuet. - Nota red. 
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„milă", singurul sentiment pe �are îl mai ai faţă de Louise 
este „mila". Dar Louise s-a comportat în toată această poveste 
cu atîta eroism, cu atîta feminitate, încît noi nu mai contenim 
cu admiraţia. Dacă în toată povestea ar fi cineva de compăti
mit, nu Louise ar fi aceea. Eu rămîn la părerea mea ·: ai făcut 
o prostie pe care într-o bună zi ai s-o regreţi. 

Aşa cum i-am spus şi lui Adler, schimbarea intervenită 
în relaţiile voastre nu poate influenţa cu nimic propunerea pe 
care ţi-am făcut-o în legătură cu manuscrisul volumului IV 9). 
Treaba aceasta trebuie făcută, iar tu şi Ede sînteţi singurii că
rora le-o pot încredinţa. Problema Arhivei 19, după cum spune 
Paul, s-a rezolvat acum şi cînd vei veni la iarnă aici , vom 
putea discuta ce ar mai fi de făcut şi s-ar putea trece la lucru. 
Din cauza blestematului de congres, începînd din februarie 
n-am mai putut lucra deloc la volumul al III-lea, iar acum, 
colac peste pupăză, � nevoie de o a IV-a ediţie a volumului I, 
şi pe asta trebuie s-o termin mai întîi. N-ar fi mare lucru, dar 
cînd nu ţi se îngăduie să stai la masa de lucru decît trei ore 
pe zi, treaba tărăgănează cam mult. Şi apoi mă aşteaptă cele 
două luni de beznă continuă. 

Din Petersburg mi s-a scris că „Revue du Nord" („Sjeve:
noje obozrenie" ?) a tradus lucrarea ta „Klassengegensătze in 
Frankreich" 210) care a făcut mare vîlvă în Rusia. Cînd vei 
veni aici, îţi voi da cîteva sugestii cum să poţi obţine în Rusia 
ceva bani pentru articolele tale. 

Articolele tale despre minerii din Turingia sînt lucrul cel 
mai bun din tot ce ai scris pînă acum, un adevărat studiu 
care epuizează problemele hotărîtoare, urmărind simpla cer
cetare a faptelor şi nu confirmarea unei idei preconcepute, 
ca în cazul istoriei despre populaţie 211) şi al celei despre fa
milia primitivă 212). Tocmai de Rceea a şi ieşit ceva pozitiv. 
Această lucrare clarifică o perioadă importantă din istoria Ger
maniei ; mai sînt, ici-colo, mici lacune în şirul expunerii , dar 
nu este ceva esential. Abia acum mi-a devenit într-adevăr 
limpede (ceea ce din Soetbeer 13) am înţeles doar vag şi im-

�ou) al .. Capitalului". Vezi volumul de faţă, p. 1 34-136 - Nota red. 110) „Die Kasengegenăte von 1 789". - Nota red. III) „Die Bergarbeiter und der Bauernkrieg vornehmlich in Thl
ringen". - Nota red. 

212) „DPr Einflu;; dPr Vol k;vPrmPhrung auf den Fort;chritt der 
Gesellschaft." - Nota red. 

mi A. Seteer. „Edelmeall-Produktion und Werthverhaltnis 
zwichen Gold und Silber seit der Entdeckung Amerika's bis zur Ge
genwart", - Nota red. 
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precis) în ce măsură producţia de aur şi de argint a Germa
niei (şi a Ungariei, ale cărei metale preţioase erau trimise 
peste tot în Occident via Germania) a fost ultimul factor de
terminant care a situat-o între 14 70 şi 1530, din punct de ve
dere economic, în fruntea Europei, făcînd astfel din ea cen
trul primei revolu ţii burgheze, deghizate în veşmîntul religios 
al aşa-numitei reforme ; ultimul factor în sensul că a împins 
pe o treaptă relativ înaltă dezvoltarea meseriilor în bresle şi 
a comerţului de tranzit, şi prin aceasta a asigurat superiori
tatea Ge.n.aniei a;;upra Italiei, Franţei, Angliei . 

Uiefbk/necht/ a recunoscut acum, că nu e nimic de făcut 
cu posibiliştii 12 ; cînd vorbeşti cu el nu mai e nici pe departe 
atît de sigur de el ca de obicei, mai ales în scrisori. Noroc 
că posibiliştii au refuzat propunerea, altminteri unificarea 
celor două congrese s-ar fi soldat cu încăierări, poate chiar cu 
morţi şi răniţi şi ne-am fi compromis enorm. Campania po
sibiliştilor şi a lui Social Democratic Federation 67 vizînd dis
creditarea mandatelor delegaţilor noştri, a şuat lamenta
bil 238• Nu nu mai că dezvăluirile lui Adler cu privire la posi
biliştii austrieci 214> au fost zdrobitoare (aici au apărft în 
„Labour Elector") dar un şi mai mare răsunet a avut faptul 
că aceşti imbecili i-au permis lui Burns să intre în comisia 
de verificare a mandatelor, iar acesta a făcut praf fără milă 
în „Labour Elector" mandatele celor din Social Democratic 
Federation 215>. Hyndman reprezenta 28 de cetăţeni ! Intreaga 
Federaţie ar avea, chipurile, 1925 de membri, în realitate nu 
sînt nici jumătate ! 

Congresul trades-unionurilor 25° a fost ultima victorie a 
lui Broadhurst. Greva docherilor i-a reţinut aici pe Burns, 
Man n şi Bateman, singurii care erau bine informaţi asupra 
aauzaţi ilor împotriva lui Broadh [urst], iar lipsa lor i-a prins 
foarh1 bine acestuia. Dar congresul fusese pregătit, se pusese 
totul la bătaie pentru ca doar trades-unioniştii de tip vechi să 
fie prezenţi, ceea ce de data asta a mai fost posibil. Cu toate 
acestea, au apărut simptome evidente de lichidare a vechiului 
spirit. 

m) '." Engeh, „Mandatele posibiliştilor." - Nota red. 215) J. Bun,. „Th> Paris i itenatioial congre;;." - Nota red. 
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In Danemarca vechea conducere a partidului s-a compro
mis grav cu ocazia coigresului, iar opoziţia - Trier, Peter
sen etc. cîştigă în mod vădit teren 190. Ar trebui să-l anga
jaţi pe Trier în calitate de corespondent la „A[rbeHer]-Z[ei
tung]" : Gerson Trier, Ahlefeltsgade 16, Kopenhagen. 

Greva minerilor a fost cîştigată. Cel mai mare eveni
ment din Anglia de la ultimele bill-uri cu privire la re
forme 233, începutul unei revoluţii tote în Est End. Simatia 
generală a presei şi chiar a filistinului se explică : 1) prin ura 
împotriva monopoliştilor docurilor, care, în loc să prescrie 
capitalul lor inexistent, cheltuit fără rost, îi jupoaie pe arma
tori, pe negustori şi pe muncitori, pentru a stoarce divi
dende ; 2) prin rcunoaşterea realităţii că docherii sînt legă
tori şi că trebuie să fie linguşiţi, dacă cei 16-18 deputaţi de 
tip liberal şi conservator din East End vor să fie realeşi (ceea 
ce nu vor reuşi - de data asta vor fi aleşi deputaţi ai mun
citorilor) . Victoria a fost hotărîtă de cele 14 OOO lire sterline 
din Australia ; în felul acesta muncitorii australieni evită un 
.cusc import în masă de muncitori englezi. Burns, Champion, 
Mann, Tillett �i-au cîştigat lauri, Social Democrat-ic Fderation 
hu era nowhere 216> . Greva aceasta este pentru Anglia ceea 
ce a fost greva minerilor 204 pentru Germania : intrarea în 
mişcarea muncitorească a unei noi pături, a unei armate 
uriaşe. Dacă scăpăm acum de război, curînd vom avea de ce 
să ne bucurăm. 

Guesde candidează la Marsilia, Lafargue la Saint Amand 
(Cher). 

Calde salutări lui Adler. 

Al tău F. Engels 

NB. Deoarece nu ştiu dacă mai stai în Igelgasse 217), trimit 
scrisoarea lui Adler, de a cărui adresă sînt sigur. Din 
.,Arb[eiter]-Z[ei]t[un]g" am primit doar Nr. 1 şi Nr. 4. Mai 
apare ? Primiţi „Labour Elector" ? Iţi trimit un număr. 

Publicat pentru prima oară in cartea : Originalul în limba germană 
�Aus der Frihzeit des Marxismus. Tradus din limba germană 
Engels Briefwchsel mit Kautsky". 
Prag, 1935 

m) - nicăieri. - Nota trad. 2JJ) Joc de cuvinte : „Jgelwohnung" casă de arici, „Igelgasse• 
- ulicioară de arici. - Nota trad. 
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1 32 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

25/ 

Londra, 26 septembrie '89 

Iţi mulţumesc pentru „ V[olks]z[eitung]" etc. Revoluţia 
într-un pahar cu apă, care a izbucnit la voi, e foarte amu
zantă 4• Totuşi, ar putea fi începutul unui progres. Nemesis 
avansează încet, dar sigur şi ironia istoriei face ca aceiaşi 
oameni care, ridicîndu-se împotriva masei partidului, mai ales 
în vest, s-au sprijinit întotdeauna pe new-yorkezi să fie răs
turnaţi chiar de new-yorkezi. 

Despre rusul acela 218> n-am auzit nimic. Iţi înapoiez car
tea sa poştală cu poşta viitoare 37• 

Am atît de mult de lucru încît nu mai pot să scriu decît 
cărţi poştale. La întoarcerea mea din Eastbourne aici, am fost 
întîmpinat cu vestea că este necesară ediţia a 4-a a „Capita
lului", volumul I. De fapt, vor fi necesare doar cîteva modi
ficări şi note suplimentare, dar alegerea şi redactarea lor tre
buie făcută cu multă grijă ; de asemenea, trebuie revăzut cu 
atenţie textul tipărit, pentru a nu se strecura greşeli, care 
să denatureze sensul. Tot acum trebuie precizate şi referirile 
la volumul III. 

Greva docherilor 44 a fost de-a dreptul impresionantă. 
Tussy a fost serios implicată şi invidia pentru poziţia pe care 
şi-a cucerit-o astfel a şi început să răzbată din diferite col
ţuri. îţi trimit articolul lui Harney, care a fost citat în „La
bour Elector" 55. Bătrînul locuieşte la douăsprezece mile de 
aici ; în august era cît pe ce să se cureţe, acum însă se simte 
mai bine. Lenchen îţi mulţumeşte pentru calendar 219> şi îi 
trimite prin mine salutări. In Franţa, Guesde are ceva şanse 
la cel de al doilea scrutin. Din păcate, încă n-am primit in
formaţii precise cu privire la alegeri . 

Cele mai bune urări soţiei tale şi soţilor Schliter. 

Al tău, 
F. E_ 

(Londra) 26.9.89. 

�18> Hartmann. - Nota red. 
m) „Pionier. Illustrierter Volks-Kalender". - Nota red. 
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Am primit „Nationalist" din Boston şi-ţi mulţumesc. Sînt 
,,Fabienii" 56 de aci. 

Pub!icat peatru prima oară 
cu omisiuni în cartea : 
„Briefe und Auszlge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F A. Sorge und An de re". 
Stuttgart, 1906 şi  în întregime im � K. Marx şi F. Engels. Oper, llOL XXVIII, d. ru>ă, 1940 
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Originalul în limba germană 
Tradus din l imba germană 

Engels către Paul Lafargue 257 
la Le Perreux 

Londra, 3 oct. · 89 

Dragul meu Lafargue, 
Pînă la urmă, singurul partid care, potrivit rezultatelor 

electorale, poate vorbi de o creştere a forţelor sale, este cel 
al nostru. Noi contăm - şi informaţiile noastre sînt incom
plete - pe 60 OOO voturi pentru candidaţii noştri, cu alte 
cuvinte candidaţii grupurilor reprezentate la congresul nos
tru 235 şi peste 19 OOO voturi care, probabil, ne aparţin 
(candidaţii nefiind nici posibilişti, nici „radical-socialişti"), 
dar pe care, pînă la  primirea unor informaţii suplimentare, 
nu îndrăznim să le considerăm cert ca ale noastre. 

Dar cum se face că sîntem lăsaţi aici fără alte date cu 
privire la statisticile electorale, în afară de acelea din zia
rele burgheze, din care este imposibil să ne lămurim asupra 
poziţiei tuturor acestor candidaţi necunoscuţi ? Cum să ştim 
care este numărul voturilor care ne aparţin, cînd ziarele nu 
clasifică candidaţii decît în modul cel mai vag ? Căci mie mi 
se pare că socialiştii germani şi englezi merită cu prisosinţă 
osteneala de a fi ţinuţi la curent cu activitatea voastră, dat 
fiind că nu aveţi un ziar al vostru, prin intermediul căruia să 
fie informaţi. Şi voi ştiţi că noi toţi cei de aici sîntem gata 
să acţionăm în interesul partidului vostru şi că am făcut 
acest lucru întotdeauna din toate puterile ; dar dacă domni i  
francezi nu vor să-şi dea osteneala să  ne  ţină la  curent cu 
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cosas de Francia 220J , noi n-avem uc1 o putere şi s-ar putea 
ca multora dintre noi, să li se urască cu o activitate atît e 
puţin apreciată de cei cărora ea le este închinată. 

Trimiteţi-ne, aşadar, cît mai repede posibilr o listă com
pletă, după al doilea scrutin, a candidaţilor socialişti aparţi
nînd grupărilor reprezentate la  congresu! nostru, ca şi a 
celorlalţi socialişti (dacă există), care nu sînt nici posibilişti� 
nici radical-socialişti, cu numărul voturilor obţinute de fie
care, atît la primul, cît şi la al doilea scrutin. Nu putem risca 
aici ca datele noasre să fie conesate de Hynnan şi com
pania şi aşa ar sta lucrurile, dacă din nou am fi nevoiţi să 
ne limităm la propriile noastre surse de informaţii. 

La Congres voi aţi format un Consiliu naţional 258 care 
a luat anumite hotărîri. Nici mrnl din voi nu a so�otit ne
cesar să ne spună o vorbă despre aceasta ; dacă n�aş fi citit 
intîmplător ştirea în „Socialista" din Madrid, ea n-ar fi fost 
publicată nici în ziarul german „Soz[ial] dem[okrat]", nici în 
„Labour Elector" şi chiar şi asta abia după două luni de la 
eveniment. 

Trebuie să vă daţi s inguri seama că printr-o asemenea 
comportare voi faceţi de fapt jocul posibiliştilor şi al ami
cilor lor de aici. 

I-am scris lui Bebel să se trimită ceva bani pentru ale
gerea lui Guesde, de a cărei importanţă îmi dau perfect 
seama. Sper să se aprobe suma, dar nu trebuie uitat că ger
manii au dat şi pentru congres 500 de francf, 1000 pentru 
Saint-Etienne 59, 900 pentru raportul la congres (a cărui primă 
ediţie nu face prea mare cinste celor care l-au redactat şi 
care s-ar spune că şi-au dat o exagerată osteneală în a stîlci 
numele) 2so, 2500 pentru ziarul elveţian 21>, pentru care mai 
rezervă încă 3500 de franci. Asta face 8 400 de franci votaţi 
pentru scopuri internaţionale şi asta în ajunul popriilor lor 
alegeri generale. Şi după toate aceste sacrificii, domnul Jac
lard îi mai şi jigneşte fără nici un motiv în ziarul ,,La Va:'', 
numindu-i masini ore votează la comandă 261 ! Ca si cind 
germanii ar fi

· 
de vină că muncitorii parizieni sînt fi� posi

bilişti, fie radicali-cadetişti 112, fie boulangişti fie absolut 
nimic ! S-ar părea că în ochi i  domnului Jalard capacitatea 
germanilor de a se supune hotărîrii majorităţii şi de a acţiona 
în comun constituie în sine o insultă pentru domnii parizieni 

220> - situaţia din Franţa. - Nota trad. HtJ „Arbeitstag : Der achtstlndige Arbeitstag". - Nota red. 
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şi că, dacă Parisul bate pasul pe loc, li se interzice şi celor
lalţi să meargă înainte ! 

Dar, dacă îmi aduc bine aminte, domnul Jaclard este 
blanquist şi, în consecinţă, trebuie să considere Parisul un 
oraş sfînt, Ierusalimul şi Roma în acelaşi timp. 

Dar să revenim la alegeri. Dacă într-adevăr Guesde şi 
Thivrier au şanse şi dacă reuşesc să fie aleşi, vom avea în 
Cameră o poziţie mult mai bună decît a posibiliştilor. -
Baudin pare sigur, apoi mai sînt Cluseret, Boyer, Basly, din 
care unul sau altul va reusi si cu 4 sau 5 dintre ei Guesde 
ar putea alcătui un grup c�re

' 
nu numai că va face impresie 

asupra Camerei şi a publicului ,  dar va putea chiar să-i pună 
pe posibilişti într-o lumină destul de ridicolă. Tocmai coexis
tenţa în Reiohsag a deputaţilor noştri şi a lassalleenilor, mai 
mult ca oricare altă împrejurare, a forţat drumul către unirea 
celor două grupuri, adică de fapt capitularea lassalleenilor 262• 
Tot aşa, grupul nostru ar fi mai puternic şi ar atrage în cele 
din urmă în sfera lui de influenţă e Dumay şi Joffrin, ast
fel încît şefii posibilişti ar avea de ales doar între capitulare 
şi abdicare. 

Deocamdată, toate astea sînt doar o muzică a viitoru
lui 2I7. Un lucru e însă sigm : boulangismul este in extre
mis 2>. Şi asta mi se pare foarte important. El a reprezentat 
cel de-al treilea acces de febră bonapartistă ; primul a fost 
provocat de un mare şi autentic Bonaparte, al doilea de un 
fals Bonaparte 23), iar cel de-al treilea, de un om, care ni 
măcar nu a fost un fals Bonaparte, ci pur şi simplu un fals 
erou, un fals general, un om fals în general, singura lui glorie 
mnstituind-o calul său negru. Dar chiar şi şarlaanul şi 
aventurierul acesa a reprezenat un pericol şi dumneaa o 
ştii mai bine decît mine. Criza acută a fost însă depăşită şi 
putem spera că poporul francez nu va mai trece prin ase
menea febre cezariene. Este o dovadă că, în  comparaţie cu 
1848, constituţia sa a devenit mai robustă. Iar Camera a fost 
aleasă ca o manifestare împotriva boulangismului, ceea ce va 
simţi pe propria ei piele ; ea va purta pecetea acestui ca
racter negativ şi mă îndoiesc că va putea rezista pînă la sfîr
�itul ei firesc. Dacă maj oritatea nu se va convinge măcar de 
necesitatea unei revizuiri a constituţiei, ea va fi curînd în-

u2i - pe ducă. - Nota trad . . an) Napoleon al 111-lea. - Nota red. 
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locuiă de o nouă Cameră cu o majoritate revizionistă, dar 
antiboulangistă. Cum dumneata cunoşti mai bine decît mine 
compoziţia noii majorităţi, îmi vei putea spune dacă mă în
şel. Cred însă că, dacă nu ar fi existat un episod boulangist, 
acum ar exista deja o majoritate sau cel puţin o puternică 
minoritate revizionistă-republicană. 

Toate acestea în cazul în care nu va fi război. Infrin
gcrea suferită de şarlatanul din Portland Place 24> va izbuti, 
cel puţin, să-l mai întîrzie ; pe de altă parte, creşterea înar
mărilor tuturor puterilor grăbeşte dezlănţuirea lui. Şi dacă 
va fi război, va trebui să ne luăm adio de la mişcarea socia
listă, cel puţin pentru o vreme ! Pretutindeni, vom fi dezorga
niaţi, distruşi, lipsiţi cu totul de libertatea de acţiune. Franţa, 
înhămată la carul Rusiei, n-ar putea crîcni,  ar fi silită să re
nunţe la orice pretenţie revoluţionară, de teamă ca aliatul ei 
să nu treacă în tabăra duşmană ; forţele, de o parte şi de 
alta, ar fi  aproape egale, Anglia fiind cea în măsură să facă 
balanţa să se încline. Cele de mai sus sînt valabile pentru 
următorii doi sau trei ani ; dacă însă războiul va izbucni mai 
tîrziu, pun pariu că germanii vor suferi o înfrîngere zdrobi
toae e toată linia, căci înărul Wilhelm 25) îi va înlocui în 
34 ani pe toţi generalii destoinici prin favoriţii săi, imbe
cili sau false genii, ca şi acei care i-au comandat pe austrieci 
şi ruşi la Austerlitz 23 şi care au în buzunar eţeta miracole
lor militare. Iar indivizi de soiul acesta mişună acum la Ber
lin şi au mari şanse de a parveni, căci însuşi tînărul Wilhelm 
este unul din ei. 

Imbrăţişeaz-o pe Laura din partea lui Nim şi a mea. 
Ii voi scrie curînd. 

Publicat pe:ltru prima oară 
în întregime în cartea : 
F. Engels, P. „t L. Lafa�gue, 
„Corespondance", vol. II,  Paris, 1956 

Cu prietenie al dumitale 
F. E. 

Originalul in limba franceză 
Tradus din limba franceă 

m) Adresa din Londra a lui Boulanger. - Nota red. 

S) Wilhelm al II-lea. - Nota red. 
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1 34 

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf, lîngă Leipzig 

{ciornă) 

(Londra), 3 oe�. 89 

Jragă L[iebknecht], 
I-m scris lui Bebel de îndată ce am aflat în mod cert 

că Guesde a ajuns la al doilea scrutin - adică acum vreo opt 
zile. Nu ştiu ce hotărîre s-a luat 264. 

Referitor la scrisoarea ta din Paris ţin să precizez că ră
mîn la fl de categoric la părerea mea în ceea ce priveşte ati
tudinea ta faţă de congresul din martie şi aprilie 35, pe cît 
ai rămas şi tu la părerea ta. Nu are deci nici un rost să ne 
certăm pentru probleme ce nu mai sînt de actualitate. 

Cît despre afacerea Schlesinger, voi fi foarte bucuros 
cînd te voi vedea scăpat cu bine de ea. Intre timp ţi-ai dat 
şi tu seama că această istorie nu poate fi pur şi simplu mu
şamaizată şi a trebuit să faci o declaraţie care mă bucură 
foarte mult 265. Dacă ai fi făcut-o imediat, am fi fost amîndoi 
scutiţi de această corespondenţă neplăcută. Eu 9tiu tot atît 
de bine ca tine, şi tu ştii tot atît de bine ca mine, cl nu numai 
Kautsky Şi cu mine am considerat scandalos ca o asemenea 
lucrare, a unui individ atît de abject, să apară sub egida nu
melui tău. 

în orice caz declaraţia ta mă scuteşte pe mine de obli
gaţia de a critica această cîrpăceală. Ea nu trebuia însă şi nici 
nu va fi trecută sub tăcere, tocmai pentru că din nefericire 
numele tău a figurat în fruntea ei şi nu numai ca editor, ci 
;i ca redactor-şef. 

Şi eu consider alegerea lui Guesde extrem de importantă. 
Rezultatul alegerilor a fost - cît priVeate numărul voturi
lor - foarte favor�bil pentru noi ; după calculele mele, 
uO OOO vor fi sigur ale noastre (cei ce s-au prezentat la Con
gresul nostru) la care se vor adăuga probabil alte 18 OOO, 
faţă de 43 OOO voturi ale posibiliştilor în toată Franţa. Bau
din pare sigur, apoi Boyer, Cluseet şi F�r.roul, e lîngă 
aceştia mai sînt şi alţii care au şanse. Dacă şi Guesde va fi 
ales, va sti să-i llpeze e toţi în jurul lui. Atunci posibi
liştii Joffrin şi Dumay vor fi în situaţia în care s-au găsit 

I 
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lassalleenii în Reichsag în 1874 ; şi atuci, dar numai atunci, 
se poate pune problema de a proceda cu , aşa cum -a pro
cedat cu lassalleenii 262 în Germania. Condiţie a succesului 
este însă ca pînă atunci să fie trataţi ca duşmani, să fie ţi
nuţi din scurt, pentru a învăţa că trebuie să respecte puterea 
partizanilor noştri. 

în orice caz, boulangismul este la pămînt şi probabil că 
la al doilea scrutin va primi şi mai multe lovituri, afară de 
cazul că prost inspirata anulare a voturilor din Montmar
tre 266 îi va aduce, cel puţin la Paris, noi aderenţi. Dacă însă 
nu va mai primi bani din Rusia, bravul general va trebui să 
se mute din Portland Place în Soho, sau să închirieze cîteva 
camere la Lessner. 

Salutări soţiei tale şi lui Theodor 226) . 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară 
in cartea : „Wilhelm Liebknecht. 
Briefwechsel mit 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba geraă 

Karl Marx und Friedrich Engels". 
The Hague, 1963 

1 3 5  
Engels către Laura Lafargue 67 

la Le Perreux 
ondra, 8 oct. 18!9 

Draga mea Laura, 
Ce indivizi melanolici mai sînt şi amicii noştri francezi ! 

Pentru că Paul şi Guesde n-au ieşit victorioşi din alegeri, par 
să se îndoiască de toate, iar Paul este de părere că cu cît se 
vorbeşte mai puţin despre aceste alegeri, cu atît e mai bine. 
După mine însă, rezultatul alegerilor nu constituie o înfrîn
gere, ci un succes relativ care merită osteneala de a fi făcut 
cunoscut atît în Anglia cît şi în Germania.  La primul tur de 
scrutin noi am obţinut între 60 OOO şi 80 OOO voturi, ceea ce 
dovedeşte cu prisosinţă că sîntem aproape de două ori mai 
puternici decît posibiliştii şi, în timp ce dintre ai lor au fost 

tH) Theodor Liebknecht. - Nota red. 
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a�i doar doi ameni 27), (dintre care unul e e moarte 8), 
la noi au fost aleşi Baudin, Thivrier, Lachize, apoi Cluseret 
şi Ferroul, care, vrînd-nevrînd, trebuie să-şi lege soarta de 
primii ti ; ace.asta înseamnă cinci contra doi şi, dacă e c
ţionează abil, va fi suficient pentru a-i pune pe cei doi po
sibilişii într-o situaţie foarte neplăcută. Dar. atit în Anglia 
cît şi în Germania, face impresie nu numărul de locuri obţi
nute, ci numărul de voturi primite. Te rog, aşadar, să faci 
tot posibilul pentru a primi cît mai repede cu putinţă, să 
zicem, cel mai tîrziu pînă luni dimineaţă, sau chiar înainte, 
·dacă se poate, lista cu numărul de voturi obţinute de candi
daţii noştri la primul şi la al doilea tur de scrutin, pentru 
ziarele "Labour Elector" şi "S[ozial-Demokrat]".  Paul nu va 
împinge, cu siguranţă atît de departe le droit a la paresse 29J ' 
încît să refuze să facă acest mic efort pentru noi. 

Fără îndoială, înfrîngerea lui Guesde este un mare ghi
nion, dar, deşi am socotit că trebuia făcut tot ce era posibil 
pentru a o evita, după cele 1445 de voturi au premier tour 30J , 
n-am mai crezut cu adevărat în succesul lui. Dar, din mo
ment ce nu putem schimba nimic, e mai bine să luăm lucru
rile aşa cum sînt. Pentru noi este mult mai important faptul 
că am venit de hac mişcării boulangiste. Boulangismul în 
Franţa şi problema irlandeză în Anglia sînt cele două mari 
obstacole în calea noastră, cele două probleme sndare are 
împiedică formarea unui partid muncitoresc independent. 
Acum, după ce boulangismul a fost măturat, drumul a devenit 
liber în Franţa. Şi, în acelaşi timp, a eşuat şi atacul monar
hist împotriva republicii. Pentru monarhism aceasta înseamnă 
trecerea treptată de la o politică practică la o politică bazată 
pe sentimente, apropierea monarhiştilor de oportunişti 57, for
marea unui nou partid conservator pe ruinele celor două an
terioare şi lupta aestui parbid bu·r:hez-conservator împo
triva micii bughezii şi a ţăranilor (radicaili) 79 it şi împotriva 
clasei muncitoare ; o luptă în care socialiştii reprezentanţi ai 
clasei muncitoare îi vor birui în scurtă vreme pe radicali, mai 
ales după ce aceşti� s-au compromis ei înşişi atît de serios. 
Nu mă aştept ca totul să se desfăşoare în modul acesta sim
plu, după o schemă clasică, dar chiar logica internă a evo-

red. 

7) Dumay şi Joffrin. - Nota red. mi Joffrin. - Nota red. 
'> - dreptul la lene. Aluzie la pamflet1l lui Lafargue. - Nta 

0) la primul tur de crutin. - Nota red. 
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luţ1ei situaţiei din Franţa arată că în mod cert vor fi depă
şite toate problemele secundare şi obstacolele, cu atît mai 
mult, cu cît cele două forme depăşite ale reacţiunii (care nu 
sînt pur şi simplu burgheze), boulangismul şi monarhismul, 
au fost categoric înfrînte. Tot ce ne putem dori este ca toate 
aceste probleme secundare să fie înlăturate şi terenul să fie 
lier pentru lupta celor trei mari grupuri ale societăţii fran
ceze : bourgeois, petits bourgeois et paysans, ouvriers 231) . Şi 
acest lucru sper că-l vom putea realiza. 

Acum am scăpat de Ferry şi cred că mama Crawford are 
dreptate să-l considere un obstacol, chiar pentru propriul lui 
partid 268. In viitor aventurile coloniale nu vor mai bara dru
mul şi formarea unui nou partid burghez nu va fi stînjenită 
de necesitatea de a respecta tradiţiile ferrysmului. 

De aceea nu mi-am pierdut deloc speranţa, din contra ; 
eu consider rezultatul alegerilor un progres evident, o netă 
clarificare a situaţiei. Fireşte, la început veţi avea un guvern 
conservator, dar nu unul cum aţi mai avut, guvern exclusiv al unei anumite pături a burgheziei. Oportuniştii sînt pur şi 
simplu un grup al burgheziei franceze, aşa cum erau les sa
tisf aits 269 sub Ludovic-Filip şi Guizot ; ei reprezentau la 
haute finance 232> ,  oportuniştii reprezintă grupul care se stră
duieşte să devină la haute finance. 

Acum veţi avea pentru prima oară un veritabil guvern ul întregii burghezii .  In 1849-51 strada Poitiers 270 a format, 
de asemenea, sub conducerea lui Thiers, un guvern al întregii 
clase burgheze ; dar aceasta s-a întîmplat graţie armistiţiului 
survenit între două partide monarhiste opuse şi guvernul era 
chiar prin natura sa un guvern de tranziţie. Acum veţi avea n guven bazat pe lipsa de speranţă de a putea vreodată 
răsturna republica, pe recunoaşterea ei ca un pis aller 33> 
inevitabil. Va fi aşadar un guvern burghez în stare să re
ziste pînă la falimentul lui definitiv. 

Fărîmiţea burgheziei franceze înr-un număr atît de 
mare de grupări, fracţiuni şi clici a fost acea care a izbutit 
să înşele atît de des poporul. Voi aţi reuşit să răsturnaţi o 
fracţiune, să spunem marea finanţă, şi vă închipuiţi că a fost 
răsturnată întreaga burghezie ; dar n-aţi făcut decît să adu
ceţi la putere o altă fracţiune. Căci există : 1) proprietarii 

31) - burghezi, mic-burghezi şi ţărani, muncitori. - Nota trad. !) - marea finanţă. - Nota trad. :u> rău. - Nota trad. 



266 F. Engels 

funciari legitimişti 51, sau mai bine zis monarhişti ; 2) vechea 
„haute finance" din timpul lui Ludovic-Filip ; 3) al doilea 
grup de haute finance din perioada celui de al doilea Impe
riu ; 4) oportuniştii 57, care, în mare parte, abia sînt porniţi 
pe căpătuială ; 5) burghezia industrială şi comercială, mai ales 
din provincie, care în general secondează fracţiunea, oricare 
ar fi ea, aflată la putere, fiind ea însăşi răspîndită în toat'ă 
ţara şi neavînd un centru comun. Acum toate aceste frac
ţiuni vor trebui să se unească sub eticheta de „moderaţi" Şi 
„conservatori", vor trebui să abandoneze vechile doctrine şi 
lozinci care le divizau şi pentru prima oară să acţioneze ·ca 
o burghezie une et indivisible 34> , Şi această concentration 
bourgeoise 35) va da sensul adevărat tuturor concentrations 
republicaines et autres 36> , de care s-a vorbit atît de mult în 
ultima vreme şi va constitui un mare progres, care va duce 
treptat la dispersarea radicalilor şi la o adevărată concentrare 
a socialiştilor. 

Uf ! Destul de"pre acest afurisit subiect. Diseară aştept 
vizita lui Longuet, de pe ale cărui buze voi sorbi înţelep
ciune. !mi  pare rău că n-a reuşit, căci pentru el persoqal 
alegerea constituia o problemă foarte importantă. . ;  

Nu .ştim nimic despre Sam Moore, de cînd a fost în 
Sierra Leone. Tussy a încercat să-l vadă pe fratele lui, dar 
nu-l poate găsi acasă. Nu ştim aşadar, dacă familia lui are 
veşti de la el. 

\ 

Nim a visat toată vara la grădina voastră cu legume .qi 
fructe. M-a rugat în mod special să vă comunic că aşteaptă 
cu nerăbdare partea ei de pere, struguri şi alte lucruri bune, 
care vor fi în curînd coapte. . ' � Predă-i, te rog, lui Paul cecul anexat de 20 de lire. , „  

Bătrînul tău, ' 
F. Engels - ·  

Publicat pentru prima oară Originalul 1n limba eng:eză 
Tradus din limba engleză in întregime în l imba originalului 

în cartea : F, Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II,  Paris, 1956 

234) - unică şi indivizibilă. - Nota trad. n1) - concentrare burgheză. - Nota trad. 

�3f) - concentrărilor republicane 5i altora. - Nota trad. 
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136  

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Iţi trimit, ca de obicei, o dată cu scrisoarea, „Labour 
Elector" şi „Commonweal". După cît se pare, „International 
Review" a şi sucombat ; precum vezi, Hyndman a lichidat-o 
repede. In schimb, Bax a început tratative pentru editarea 
unei alte reviste 3) ; dacă va izbuti, Aveling va fi probabil 
redactor-adjunct. Revoluţia din New York 254 devine din ce 
în ce mai amuzantă ; încercările lui Rosenb[erg] şi compania 
de a e menţine, a out prix, la conducere, sînt distractive, 
dar din fericire ineficiente. Corespondenţa ta cu naţionaliştii, 
apărută în „Workmen's Advocate" 271 m-a bucurat, în primul 
:înd, pentru că îl recunoşti în ea de la 10 poşte pe bătrînul 
Sorge şi, în al doilea rînd, pentru că este încă un semn de 
viaţă publică din partea ta. 

Nu stiu dacă ţi-am scris că Sam Moore a plecat, în iu
ni�, la Asaba e Niger (Africa) ca judecător suprem în teri
tQriul companiei engleze din Nigeria. Ieri am primit prima 
li scrisoare trimisă de acolo, Găseşte clima foarte bună, pe 
cit se pare sănătoasă, nu sînt călduri mari, dimineaţa 75°F, 
ia� după-amiază 81-83°F. Deci, faţă de New York, răcoare. 
Astfel, volumul al III-lea l „Capitalului" va fi tradus în 
limba engleză în Africa. Eu lucrez acum la ediţia a 4-a a vo
lumului I ; toate citatele trebuie verificate cu ediţia engleză, 
altfel n u  se poate. Apoi, cu toate forţele, mă apuc de vo
lumul al III-lea. 

, Lonuet a sosit ieri pentru a-i lua acasă e cei doi iii 238) 
mai mari ai săi, care se aflau la 'ussy. Din cauza abţinerii 
e1 la vot a oportuniştilor 57, a pierdut 800 de voturi, rămînînd . .  

' . . 237) „Time". - Nota red. 2aa) Jean şi Edgar Longuet. - Nota red. 
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in minoritate. Dintre ai noştri au fost aleşi şase : din păcate, 
Guesde nu este printre ei 239> . 
[Londra] 1 2  oct. 89 

Publicat pe:itru prima oară m cartea : 
"Briefe und Au;zige aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 

1 3 7  

Al tău, F. E. 
Origiia:ul în limba germană 

Tradus dii limba ge�mană 

Engels către Laura Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 17 oct. 89 
Draga mea Laura, 
Multe mulţumiri din partea lui Nim şi a mea pentru 

fabuloasa ladă cu fructe, care a ajuns în excelentă stare şi 
din care de altfel am consumat o bună parte. Eu rămîn la 
vechiul meu obicei american de a mînca fructe în fiecare 
dimineaţă înainte de micul dejun, aşa încît poţi să-ţi închipui 
că ritmul în care dispar produsele grădinii voastre nu este 
deloc lent. Tussy şi Pumps vor reclama şi ele, fiecae, partea 
lor, care de altfel le-au şi fost puse de-o parte. 

De cînd cu greva docherilor 24, Tussy nu trăieşte decît în 
East End, unde organizează trades-unionuri şi sprijină gr
vele - duminica trecută nici n-am văzut-o, deoarece a trebuit 
să ţină cuvîntări dimineaţa şi seara. Aceste trades-unionuri 
noi ale muncitoarelor şi muncitorilor necalificaţi, sînt total di
ferite de vechile organizaţii ale aristocraţiei muncitoreşti şi nu 
pot aluneca pe aceleaşi făgaşuri conservatoare ; sînt prea ă
race, prea slabe, alcătuite din elemente prea instabile, căci 
oricare dintre aceşti muncitori necalificaţi îşi poate schimba 
oricînd ocupaţia. Şi apoi au fost organizate în condiţii total 
diferite : toţi din conducere sînt socialişti, ba mai mult, sî.t 

) Vezi volumul de aţă, p. 26-265. - Nota red. 
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agitatori socialişti. în aceste trades-unionuri văd eu începutul 
real al mişcării de aici. 

Federaţia 67 este în momentul de faţă pe ducă. Atacurile 
violente ale ziarului „Justice" împotriva lui Champion, Burns 
etc. au înceat brusc ; ele au făcut loc unui fel de nostalgie 
ascunsă cu pudoare, exprimînd o dorinţă de frăţie univer
sală : ultima dare de seamă cu privire la alegerile franceze 272, 
de pildă, prezintă şi rezultatele noastre, fără aluzii sau obser
vaţii rău-voitoare ; s-ar zice că marea masă a membrilor ei 
a devenit rebelă. Dacă oamenii noştri de aici - mă refer în 
special la Champion - nu vor face greşeli, ei ar putea curînd 
să se impună. Dar, trebuie să mărturisesc că omul acesta 
nu-mi inspiră încredere deplină ; este prea şiret. Cîndva frec
venta congresele bisericeşti pentru a predica acolo socialis
mul, iar acum, împreună cu un grup de filantropi burghezi, 
a format un comitet pentru organizarea femeilor din East 
End ; au ţinut o întrunire prezidată de episcopul din Bedford 
�i au avut grijă, desigur, să n-o convoace şi pe Tussy ! Mie 
asta nu-mi place deloc şi, dacă vor continua în acelaşi spirit, 
mă voi dezice de ei curind. Lui Burns îi place prea mult 
popularitatea, pentru a se opune unor asemenea treburi , 
drept care îl urmează pe Champion. Dacă îl întîlnesc gdată 
singur, voi sta de vorbă cu el. 

Din cele relatate de Longuet, am înţeles că ai veni aici 
de Crăciun. Ne-am bucura foarte mult să te avem aici şi 
vom face tot ce ne stă în putinţă ca să te simţi cit mai bine, 
afară de cazul că ai prefera să vii într-un anotimp mai fru
mos, aşa cum i-ai spus lui Nim că vei face data viitoare. Bar, 
de fapt, care anotimp este frumos aici ? După vara excepţio
nală pe care am avut-o (şi pe care o avem şi acum, o ade
vărată vară tîrzie), s-ar putea să urmeze un an întreg de ploi 
nesfîrşi te ! 

Sam Moore a ajuns la Asaba şi, de îndată ce a pus pi
ciorul pe pămîntul Africii, a şi condamnat e căpitanul ne
gru al unei nave cu aburi la nouă luni de muncă forţată 
pentru tentativă de viol. El spune că clima este foarte bună, 
23° dimineaţa, 26-29 ° pe la 3 după-amiază (în iulie şi 
august !) şi, după toate aparenţele, este o climă sănătoasă. 
Ne-a promis veşti mai detaliate, dar, din păcate, se pare, că 
între Akassa şi Asaba (amîndouă aşezate pe Niger), serviciul 
de poştă nu funcţionează regulat, iar ştampila poştei din 
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Akassa este totodată ştampila Companiei Nigerului, data com
pletîndu-se cu cerneală. 

Calde salutări din partea lui Nim, 

Publicat pentru prima oară 
!n limba originalului în cartea : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correipo:idance", t. II ,  Paris, 1956 

138 

Al ău, 
F. E. 

Originalul in limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Conrad chmidt 
la Berlin 

122, Regent's Park Road, N. , V. 
Londra, 17 oct. �9 

Dragă Schmidt, 
Lucrarea dumitale 240> , pe care ai avut amabilitatea să 

mi-o trimiţi şi pentru care îţi mulţumesc călduros, ne-a 
apropiat atît de mult, încît mi-e imposibil să mă mai adresez 
dumitale cu obişnuitele titluri solemne şi, dacă vrei să-mi 
faci o plăcere, te rog să procedezi şi dumneata la fel faţă de 
mine. 

Chiar dacă nu pot spune că ai rezolvat problema ridi
cată 87, între modul dumitale de a gîndi şi cel din volumul �I 
III-lea al „Capitalului" există totuşi tangenţe în cîteva punct�, 
ba chiar în cele esenţiale, astfel încît lectura acestui al Iii-lea 
volum va constitui pentru dumneata o deosebită bucurie. O 
critică amănunţită a lucrării dumitale nu-mi pot permite, 
pentru moment, din motive lesne de înţeles ; ea va apare în 
prefaţa la volumul al Iii-lea 273 ; îmi va face însă o deosebită 
plăcere să exprim toate elogiile pe care le merită cartea dumi
tale. Pînă atunci va trebui să aveţi răbdare. Un lucru este 
însă sigur de pe acum, că prin această lucrare ţi-ai cucerit 
un loc în literatura economică, demn de a i invidiat de toţi 
domnii profesori la un loc. · „ 

UO) c. Schmidt. nDie Durchschnittsprofitrate auf Grundlage ds 
Marx';chen Werthgesetzes". - Nota red. 
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, Mie personal lucrarea mi-a făcut o deosebită bucurie, 
p1�ntru că ea dovedeşte existenţa unui nou gînditor teoreti
ci.ap. In rîndulile tinerei generaţii din Germania numărul 
a:estora se inexplicabil de redus. lbel, un strălucit cap 
t�9retic, este împiedicat de munca practică de partid să-şi 
exercite cele mai bune însuşiri ale sale altfel decît n apli
carea teoriei în activitatea practică. Singurii care au putut 
realiza ceva în acest domeniu sînt Bernstein şi Kautsky. 
Bernstein este şi el mult prea solicitat de activitatea practică 
pentru a se putea desăvîrşi şi impune pe plan teoretic cît ar 
dori şi cît ar putea. Şi mai e atît de mult de făcut în această 
direcţie, mai ales în domeniul istoriei economice şi al conexiu
.lor ei cu istoria politică, cu cea juridică, religioasă, literară 
şi cu istoria culturii în general, domeniu în care doar pri
virea clară a unui teoretician poate trasa drumul just în la
birintul de fapte concrete. Iţi poţi închipui deci cît m-am 
felicitat pentru noul meu colaborator. 

Faptul că te-ai hotărît să prelucrezi lucrarea lui Knapp 
„Bauernbefreiung" pentru „N[eue] Z[eit]" este o idee foarte 
bună. Găseşti un material excelent pe această temă în 
„Schlesische Milliarde" a lui Wollf, reeditată ca nr. VI al vo
lumului I din „Biblioteca Social-democrată" după „Neue 
Rhein[ische] Z[ei]t[ung]" din 1849. Ţi-o trimit în coli sepa
rate, ambalate în ziare engleze, aceasta fiind, după cîte se 
pare, o cale absolut sigură. Kautsky e va bucura şi el de a 
fi găsit din nou un colaborator capabil - el trebuie să tipă
rască mai mult decît i-ar place literatură de proastă cali
tate. 

La volumul al Iii-lea, din februarie n-am mai putut lucra 
nici un rînd din cauza blestematului de congres de la Pa
ris 235, care m-a obligat să scriu un maldăr atît de mare de 
scrisori în toate colţurile lumii, încît toate celelalte probleme 
au trecut pe .anul al doilea. Pretutindeni oamenii au pier
dut contactele internaţionale, ceea ce i-a făcut să dea la iveală 
nişte planuri dintre cele mai năstruşnice ; din pură bună
vpinţă şi insuficientă cunoaştere reciprocă a persoanelor, lu
crurilor şi condiţiilor, era cît p-aci să se ajungă la o adevă
rată încăierare ; ne-am fi învrăjbit peste tot cu prietenii fără 
a ne fi împăcat cu duşmanii. Din fericire, acum am depăşit 
toate acestea - dar iată că soseşte vestea că este necesară o 
a patra ediţie a volumului I. Şi cum între timp a apărut ediţia 
engleză şi toate citatele au fost confruntate de doamna Ave

ling cu originalele, cu care ocazie au ieşit la iveală unele di-
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ferenţe forale, dar şi mai multe greşeli de scriere şi de ti
par în date, nu pot lăsa să apară ediţia a 4-a fără a îndrepta 
m ai întîi greşelile. Toate acestea răpesc mult timp, iar apoi 
mai urmează şi corecturile - dar peste vreo 14 zile oricum 
voi relua lucrul la volumul al III-lea şi atunci nu voi mai per
mite nici un fel de întrerupere, dar absolut nici una. Cred 
că dificultăţile cele mai mari le-am depăşit. 

Calde salutări de la al dumitale, 

Publicat pentru prima oară în 
revista „Sozialistiche Monashfe" 
nr. 17, 1920 

1 3 9  

F .  Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba german. 

Engels către Max Hildebrand 
la Berlin 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, 22  oct. 89 

Mult stimate domn, 
Răspund scrisorii dumneavoastră din 16 curent : l -am 

cunoscut pe Stirner pe la începutul lui 1 842, la Berlin, într-un 
grup din care făceau parte E. Meyen, Buhl, Edgar şi mai tîr
ziu Bruno Bauer etc. Este adevărat că se numea Schmidt ; 
Stirner era o poreclă datorată frunţii lui neobişnuit de 
înalte 241> .  Probabil că nu a frecventat multă vreme 274 acest 
cerc, căci nu-l cunoştea pe Marx care, după cite ştiu eu, pă
răsise Berlinul cu m ai puţin de un n înaite şi era foarte 
respectat de aceşti oameni. Cred că încă de pe atunci nu mai 
era profesor la gimnaziu, sau n-a m ai fost la scurt timp după 
aea. In afară de cei menţionaţi mi sus mai făceau are din 
acest cerc un oarecare von Leitner, austriac, K.  F.  Koppen, 
profesor la gimnaziu şi prieten intim al lui Marx, Mussak şi 
colegul lui, librarul Cornelius (care apare în ,,Festungstid" al 
lui Fritz Reuter), Mlgge, dr. J. Klein, dramaturg şi critic 
dramatic, un oarecare Wachenhusen, dr. Zabel, redactorul de 

11) „Stirn" in limba germană înseamnă „frunte". - Nota trad. 
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mai tîrziu de la „National-Zeitung", Rutenberg, care, curînd 
după aceea, a plecat la Koln pentru a lucra la prima „Rhei
niche Zeitung" ; apoi unul Waldeck 242> (nu juristul sau. 
prim-consilierul juridic 243> şi alţii, de care nu-mi mai amin
tc. Erau de fapt mai multe grupuri care se întruneau din 
cînd în cînd şi se amestecau între ele. Jungnitz, Szeliga„ 
Faucher au apărut abia după ce am terminat eu stagiul mi
litar şi am părăsit Berlinul, adică după noiembrie 42. Ne în
tîlneam seara, la Stehely, în diferite localuri din Friedrichs
sdt, unde se servea bere bavareză şi, îd eram cu punga 
plină, întro crîşmă din Poststrasse, care era localul preferat 
al lui Koppen. L-am cunoscut bine pe Stirner, ne tutuiam. 
Era un om de treabă, nici pe departe atît de periculos cum 
a vrut să pară în „Unicul" 44> , cu o uşoară înclinare spre
pedanterie, rămasă din perioada lui de profesorat. Discutam 
mult despre filosofia hegeliană, el făcuse atunci descoperirea 
că logica lui Hegel începe cu o greşeală : „Existenţa" care se 
dovedeşte a fi „Nimicul", intrînd astfel în contradicţie cu sine 
însuşi, nu poate fi începutul ; începutul trebuie făcut cu ceva, 
care este el însuşi unitatea nemijlocită, naturală dată între 
Existentă si Nimic si abia din aceasta se dezvoltă contradic
ţia. Iar

· 
ac�asta era: după Stirner, acel „Es" (es schneit, es 

regnet) 45> , ceva ce există şi totodată nu reprezintă nimic. 
Mai tîrziu, se pare că s-a lămurit şi el că nici Es-ul, la fel ca 
Existenţa şi Nimicul, nu reprezintă de fapt nimic. 

In ultima perioadă a şederii mele la Berin l-am văzut 
mai rar pe Stirner, probabil că încă de pe atunci se conturau 
în mintea lui acele idei pe care mai tîrziu le-a dezvoltat ln 
lucrarea lui de bază. Cînd această lucrare a apărut, concep
ţiile noastre difereau enorm ; cei doi ani pe care i-am pe
trecut la Manchester au avut o înrîurire foarte mare asupra 
mea 75• Mai tîrziu, la Bruxelles 276, cînd Marx şi cu mine am 
simţit nevoia să ne răfuim cu epigonii şcolii hegeliene, l-am 
criticat, între alţii, şi pe Stirner - critica e3te la fel dQ vo
luminoasă ca şi cartea însăşi. Manuscrisul, care n-a fost 
nicidată tipărit, se mai află la mi.ne, dacă nu l-or fi mîn
cat şoarecii 246>. 

mi Ju�ius Waldeck. - Nota red. 
!43) Bcnedi kt Waldeck, - Nota red. 
244> Max Stime:. „Der Einzige und sein Eigelthum". - Nota red. 
145> Pronumele „es„ este folosit în limba germană la formarea 

construcţiilor impersonale : es schneit, es regnet = ninge, plouă 
Nota trad. 

246) K. Marx şi F. Engels. „Ideologia germană". - Nota red. 
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Stirner a cunocut o anumită renaştere graţie lui Baku
nin ; de altfel acesta se afla şi el pe vremea aceea la Berlin ; 
şedea împreună cu alţi 4-5 ruşi în banca din faţa mea la 
cursul de logică al lui Werder (1841/42). Anarhia inofensivă, 
doar etimologică, a lui Proudhon (adică lipra uei puteri de 
stat) n-ar fi dus niciodată la doctrinele anarhiste de acum, 
dacă Bakunin n-ar fi turnat n ele o bună parte din „revolta" 
lui Stirner Z77• Drept urmare, anarhiştii au devenit cu toţii 
„unici", atît de unici că nu există doi dintre ei, care să se 
înţeleagă între ei. 

Altceva nu ştiu despre Stirner, iar despre soarta lui de 
mai tîrziu am aflat doar cîte ceva de la Marx care mi-a re
latat ulterior, că ar fi murit pur şi simplu de foame, dar de 
�nde ştia lucrul acesta, n-aş putea să spun. 

Pe soţia li am văzut-o odată aici, se încurcase cu - h ! 
que j 'aime le militaiire 247) ! - fostul locotenent Tchow şi, 
iacă nu mă înşel, a plecat cu el în Australia. 

Dacă voi avea vreodată, mai tîrziu, timp, voi scrie poate 
ceva despre acele vremuri, care în felul lor au fost foarte in
teresante 278• 

140 

Cu toată stima, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către O. A. Ellissen 
la Einbeck 

Mult stimate domn, 

122, Regent's Park Road, N.W 
Londra, 22 oct. 89 

Răspunzînd circularei dumneavoastră 279, trebuie să vă 
spun cu toată părerea de rău, că scrisorile care se află în 
posesia mea n-au mai fost rînduite de 20 de ani, drept care 
îmi este cu neputinţă să caut în acest maldăr cele cîteva 

.u) A, cît îi plac militarii ! - Nota trad. 
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scrisori ale lui F. A. Lange, pînă ce nu voi avea un răgaz de 
3-4 săptămîni pentru a pune totul în ordine. De îndată ce 
voi fi terminat cu redactarea finală a volumului al III-lea 
din ,,Capitalul" lui Marx - în cursul primăverii -, va trebui 
să mă apuc de această treabă care nu mai suferă amînare şi 
atunci vă ţin, cu plăcere, la dispoziţie scrisorile de mai sus. 

Scrisorile mele către Lange le puteţi tipări după cum o 
cer împrejurările, în întregime sau parţial, în acest din urmă 
caz vă rog însă să reproduceţi respectivele pasaje în întregul 
lor context. 

Domnului dr. O.A. Ellissen 
Profesor de gimnaziu 
Einbeck 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVI II, ed. rusă, 1940 

1 4 1  

Cu toată stima, 
F. Engels 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 28G 
la Le Perreux 

Londra, 29 oct. 89 praga mea Laura, 
Trebuie să-ţi transmit solemn mulţumirile noastre pen

tru · noul transport de pere, care ne-a parvenit prin interme
diul lui Edward şi a fost în mare parte consumat duminica 
trecută, cu vin de Porto. Au fost extraordinare şi cele rămase 
se vor coace, desigur, pînă duminica viitoare. 

Totodată Edward a lămurit şi legenda călătoriei de Cră
ciun 4)' - de fapt micul Marcel 249> a fost cel care l-a indus 
în eroare pe Longuet. Oricum, indiferent cînd te vei hotărî 
să vii aici, vom fi gata să te primim. 

248) Vezi volumul de faţă, p. 269. - Nota red. 
HI) Marcel Longuet. - Nota red. 
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Se pare că m-am exprimat cam confuz cu privire la do
minaţia viitoare a burgheziei franceze ca clasă 250>. Aveam în 
vedere că zunichst 2)1) masa roialiştilor şi a bonaparti�tilor 
va trece - treptat - în rîndurile republicanilor moderaţi şi, 
la fel ca în 1851 ,  cînd majoritatea republicanilor şi a roialiş
tilor a trecut de partea lui Bonaparte, îi va abandona e acei 
conducători, care vor rămîne credincioşi depăşitelor lozinci 
ale partidului. Aceasta ar însemna o consolidare a republica
nilor moderaţi (nu neapărat a clicii de speculanţi ai lui Ferry 
>au Leon Say) şi �r pune capăt, în aelaşi timp, o dată pentru 
totdeauna, puterii vechiului slogan : Za republique en an
ger 5> . Atunci, şi numai atunci, radicalii se vor putea ani
festa ca „cea mai credincioasă opoziţie a Majestăţii Sale 
Republica" şi atunci vor fi împlinite condiţiile reale de domi
nare a întregii clase burgheze, a parlamentarismului ajuns la 
apogeu : două partide, luptîndu-se pentru a obţine majori
tatea şi aflîndu-se alternativ cînd înăuntru, cînd în afară, 
cînd în guvern, cînd în opoziţie. Aici, în Anglia, avem domi
naţia întregii clase burgheze ; dar asta nu înseamnă că rdi
calii şi conservatorii au fuzicnat, dimpotrivă, ei se succed al
ternativ. Dacă evenimentele şi-ar urma cursul clasic, lent, as
censiunea partidului proletar i-ar sili, fără îndoială, în cele 
d in urmă, să se unească împotriva acestei noi opoziţii, ne
parlamentare. Dar aceasta e puţin probabil că se va întîmpla, 
căci lucrurile vor cunoaşte o evoluţie violent accelerată. 

Progresul constă, după părerea mea, în faptul că lupta 
împotriva Republicii este lipsită de perspective, că, drept ur
mare, toate partidele antirepublicane dispar treptat - ceea 
ce presupune participarea la guvernare a tuturor fracţiunilor 
burgheziei - fie că sînt la putere, fie în opoziţie, partidul la 
putere fiind pentru moment cel al moderaţilor fortificaţi, iar 
opoziţia fiind compusă din radicali. O singură campanie elec
torală nu poate rezolva totul ; să fim mulţumiţi că aceste ale
geri au netezit, totuşi, terenul. 

In ceea ce priveşte înfrîngerea socialiştilor, sîntem întru 
totul de acord. Numai că eu o prevăzusem - ba chiar cre
deam că va fi şi mai rău - în timp ce amicii noştri din Paris 
contau e miuacole, cae, desigur, nu s-au produs. In condiţiile 
date eu mă declar perfect mulţumit de rezultatul obţinut. Fap-

0) Vezi volumul de faţă, p. 265-266. - Nota red. 2s1) - mai intîi. - Nota trad. 
25) Republica este în pericol. - Nota trad. 
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tul că avem şase sau şapte candidaţi aleşi împotriva fie a 
cadetiştilor 22, fie a boulangiştilr şi că am obţinut circa 120 OOO 
de voturi, este mai mult decît mă aşteptam. 

In privinţa politicii ce trebuie urmată fată de flăcăii 
aleşi sub steagul lui Boulanger, împărtăşesc mai

· 
degrabă pă

rerea lui Guesde şi Vaillant decît aceea a lui Paul. Dacă îi 
admitem pe boulangişti, trebuie să-i admitem şi pe cadetiştii J offrin şi Dumay. Şi, apoi, după modul infam în care s-au 
comportat boulanger-blanquiştii 249 faţă de Vaillant în cir
cumscripţia sa, provocîndu-i căderea, eu nu cred c-ar mai 
trebui să avem de-a face cu ei. In plus, n-avem nici un in
teres ca fracţiunea blanquistă e cale de descompunere să 
fie reconstituită ca atare. Noi ştim ce elemente deosebit de 
„pue" au compus-o întotdeauna. Granger este un imbecil 
şovin şi este o binecuvîntare faptul că ne-am descotorosit de el. In c-l priv�te pe JoUTde {care mi se pare a fi, de fapt, 
acela după care tînjeşte Paul}, ar putea fi eventual determi
nat să ni se alăture mai tîrziu, dacă il vaut la peine, ce que 
j'igwre 23> şi dacă o rupe definitiv cu boulangiştii. Dar este 
nîndoios că vechile simpatii boulangiste ale lui Paul ne-au 
pejudiciat imens, fiind acum folosite de Liebknecht, care 
îmi scoate ochii cu ele. 

Aşa cum stau lucrurile, noua fracţiune socialistă va fi 
greu de condus şi cu cît vor fi mai puţine elementele dubioas
(din ce în ce mai dubioase) care i se vor ralia, cu atît va fi 
mai bine. Mai ales că Guesde n-a fost ales. Dacă se va dovedi 
că lucrurile evoluează favorabil, noi afluxuri de forţe de 
felul celor menţionate mai sus ar putea dăuna mai puţin şi, 
deci, ar putea fi luate în considerare, dar atunci novicii ar
trebui să se pocăiască în mod public, altminteri partidul fran
cez ar apare corupt în ochii germanilor, elveţienilor, olande
zilor şi chiar ai belgienilor. Cum ar mai triumfa posibiliştii 
dacă ar putea să arate că în rîndurile noastre se află boulan
g�ti declaraţi ! - Şi cît de dificil ar fi pentru mine să-i fac
pe germani să înţeleagă atitudinea partidului nostru francez ! 

Acum altă problemă. Percy este complet ruinat. Pentru 
a evita sechestrarea lucrurilor din casă, ei au încuiat totul 
şi au venit cu toţii aici. Duce tratative cu tatăl şi fraţii săi 
pentu a se evita declararea sa în stare de faliment, dar
nimni nu poate spune cum se vor sfîrşi toate acestea ; dacă 
nu se întîmplă ceva neprevăzut, spre sfîrşitul acestei săptă-

:53) - dacă merită steneala, ceea ce nu ştiu. - Nota trad. 
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mini va trebui să se declare el însusi în stare de faliment. 
Bătrînul Rosher aproape s-a idiotizat' şi-a compromis ireme
diabil afacerile, a cedat întreprinderea celor doi fii mai tineri 
şi dclară că nu i-au rămas nici bani, nici crdit (aproape a 
provocat în mod deliberat ruinarea creditului). Intr-una din 
.zilele trecute am avut o discuţie cu mama lui Percy - este 
un haos fără pereche. Indiferent care va fi sfîrşitul, pe mine 
mă va costa în orice caz o mulţime de bani. 

Kautsky încă n-a sosit. 
Toată lumea de aici se lamentează auzind că Diane a fost 

pierdută sau furată. 
Cordiale salutări din partea lui Nim şi salutări afectuoase 

.din parte-mi. 

Publicat pentru prima oara m 
limba originalului în cartea : 
F. E;igels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 

1 42 

F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către .Vilhelm Liebknecht 
la Borsdorf lîngă Leipzig 

I�ondra, 29 oct. 89 

Dragă Liebknecht, 
Despre profetul Gottschalk îţi ot spune doair foarte 

puţine luUri, l-am uitat de mult pe specimenul ăsta. Moses 
Hess l-a cooptat în Ligă 24> înainte de 1 848, consideîndu-1 
un fenomen cu totul ieşit din comun. In 1 848, în primele zile 
ale lui martie, la Koln, a făcut-o pe conducătorul muncitori
lor 2s1. Pentru condiţiile de atunci era demagogul perfect, 
c.re ştia să linguşească masle, e vrema acea abia rzite, 
tolerîndu-le toate prejudecăţile tradiţionale, altminteri din 
toate punctele de vedere era un cap sec, aşa cum îi stă. bine 
unui profet, motiv pentru care se şi considera profet i pe 
lîigă aceasta, ca un autentic profet ce se afla, el era mai 

m) - Liga comuniştilor. - Nota re. .. ' 
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presus de orice scrupul, deci capabil de orice m1rşav1e. Mă 
îndoiesc însă că ar fi spus vreodată cuvintele citate de 
tine 282 ; el fabrica în mod sistematic legende despre el în
suşi. Pe scurt, în primele zile ale lui martie el a jucat u.. 
oarecare rol la Koln şi avea tot felul de planuri trăznite pe 
care nu mi le mai amintesc în amănunt şi cu ajutorul cărora 
peste noapte trebuiau să se întîmple tot felul de minuni. 
Toat: acestea s-au petrecut înainte de venirea noastră acolo. 
Cînd am sosit noi la Koln, în aprilie, faima lui aproape apu
sese şi cînd ne-am reîntrunit acolo pentru editarea definitivă 
a ziarului 5» , el era aproape complet uitat. Ziarul şi asociaţia 
muncitorilor 283 l-au pus în faţa dilemei de a merge fie cu 
noi, fie împotriva noastră. Spre norocul lui, atît el, cît şi 
Anneke au fost arestaţi la începutul lui iulie, cred că din 
cauza unor discursuri ; la sfîrşitul lui 1848 sau începutul lui 
49 au fost ach itaţi (am căutat în zadar n "N[eue) Rh[einische] 
Z[itung]11 duta ec. şi tTebuie ă încetez cu căutatul dacă 
mai vreau să expediez scrisoarea). Atunci profetul Gottschalk
s-a exilat de bunăvoie la Paris în aşteptarea unor demonstraţii 
uriaşe care să-l cheme înapoi. Dar nu s-a mişcat nimeni. 
După ce am plecat noi, Gottschalk s-a întors la Oln (poate 
chiar cu puţin înainte de plecarea noastră) şi, cum în trecut 
îşi cîştigase o oarecare popularitate ca doctor al săracilor, 
s-a apucat djn nou, o dată cu izbucnirea epidemiei de holeră, 
să trateze pe gratis pacienţii proletari, s-a îmbolnăvit însă el 
însuşi de holeră şi a murit. 

Asta e tot ce ştiu despre el ! 
Situaţia la Paris pare să fi intrat în normal. Lafargue· 

nu e nici pe departe atît de rău cum pretinzi tu - J ourde 
nu e boulangist, ci s-a folosit doar de masca boulangistă la 
Bordaux, de altfel cu încuviinţarea tovarăşilor de acolo, lu
cru pe care eu, d�sigur, îl dezaprob categoric. Omul a făcu" o· 
gafă şi va trebui să plătească cel puţin acum imediat, dacă 
în alte privinţe se va dovedi bun - ceea ce nu ştiu __ mai 
tîrz'u poate fi iertat. 

Îmi pare foarte rău că din cauza lui Volks-Bibliothek ai 
avut asemenea pierderi. Dar ţinînd seama de lipsa ta de ex
perienţă în afaceri, era de prevăzut că Geiser te va trage pe 
sfoară. Materialele proaste pe care le publica nu deveneau 
mai bune pentru că numele tău figura pe ele, şi era fatal ca 
Schlesing�riada să fie picătura care- face să se reverse paha-

25) „Neue Rheini�che Zeitung". - Nota red. 
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rul. Cred că toate acestea au o explicaţie cît se poate de fi
rească şi nu e nevoie să cauţi cauza în reaua voinţă a unor 
terţe persoane. Doar nu poţi pretinde ca partidul să se en
tuziasmeze pentru o asemenea „ Volks-Bibliothek". 

Nici mie nu-mi merge prea bine. Percy a dat faliment 
şi întreaga familie locuieşte la mine pentru a scăpa de ur
mărire, însă chestiunea încă nu e rezolvată. Se tratează cu 
bătrînul, dar acesta susţine că este el însuşi pe drojdie, şi e 
destul de ramolit, pe scurt Augustin e pe drojdie şi O, săr
mane Augustin, totu-i pierdut . . .  Cum se vor termina toate 
astea, nu ştiu. 

Calde salutări de la Lenchen şi 

·Pub.icat pentru prima oară 
�n : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
'vol. XXVIII ,  ed. rusă, 1940 

143 

d e  l a  al tău F. E. 
Originalul în limba germană 

Tradus din limba germaă 

Engels către Pasquale Martignetti 
la Benevent 

Londra, 9 nov. 19 
Dragă prietene, 
în situaţia dificilă în care te afli nu pot să-ţi dau nici un 

.sfat concret ; pentru asta ar trebui să fiu la faţa locului, căci 
de departe e greu să te pronunţi în cunoştinţă de cauză. 

Un singur lucru pot să-ţi spun : nici aici, nici altundeva 
în Europa nu ai vreo şansă să găseşti ceva de lucru ; date 
fiind strînsele legături dintre state pretutindeni s-ar cere 
extrădarea dumitale şi nicăieri n-ai fi în siguranţă. 

Este absolut imposibil să-ţi găsesc aici o ocupaţie, fie e a  
chiar temporară. Nici eu, nici prietenii mei nu ţi-am putea-o 
procura. Faptul că ai fost condamnat n-ar putea i tăinuit. 
a ziarul „S[ozial-Demokrat]" este de asemenea imposibil ă 
.fii angajat. Şi apoi, cererea de extrădare te-ar urma forte 
curînd. Dincolo de Ocean însă, situaţia este cu totul alta. 
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Nu-ţi rămîne, deci, de ales decît între închisoare şi Bue

nos Aires. Dacă în cele din urmă şi ultima instanţă te-ar con
damna şi ai face închisare, în ziua ieşirii tot nu ţi-ar rămîne 
altceva de făcut decît să pleci la Buenos Aires, căci este foarte 
puţin probabil ca în Europa să mai găseşti o ocupaţie. După 
părerea mea, pentru dumneata se pune o singură întrebare : 
vrei să pleci acum sau de-abia după ce vei fi făcut 3-4 ani 
de închisoare ? 

Dacă te hotărăşti să pleci acum, pot să contribui la chel
tuielile dumitale de călătorie cu suma de 200 de franci. Dar 
acesta este ultima oară cînd îţi mai pot oferi un ajutor. ln 
momentul de faţă trebuie să întreţin nişte rude - două fa
milii - şi uneori nu ştiu eu însumi de unde să fac rost de 
banii necesari. 

Îmi pare rău că nu pot face mai mult pentru dumneata. Dar fondurile mele de ajutorare sînt limitate, iar faţă de ju
decătorii italieni nu am nici o putere. lmi dau foarte bine 
seama în ce situaţie disperată te afli şi ţin să te asigur de 
sincera mea compasiune, dar, aşa cum am spus mai sus, mai 
mult nu-mi stă în putere să te ajut. 

Al dumitale, F. Engels 

Publicat penru prima oară Tradus din limba germană 
în hmba originalului în cartea : 
,,La corrispondenza di Marx e Engels 
con italiani, 1848-1895", Milano, 1964 

144 
Engels către August Bebel 

la Plauen, lingă Dresda 

Londra, 15 nov. 89 

Dragă Bebel, 
crisoarea ta din 17 oct. a sosit în timp ce eram în toiul 

muncii la ediţia a 4-a a „Capitalului" > ,  cae mi-a luat mult 
tim, deoarece a trebuit să confrunt toate itatele controlate 

6) - volumul I al „Capitalului". - Nta red. 
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de Tussy pentru ediţia engleză şi să îndrept nenumăratele 
greşeli de ortografie sau de tipar. Nici n-am terminat bine 
treaba aceasta şi a trebuit să reiau lucrul la volumul al III-lea, 
care trebuie să apară cit mai curînd, căci lucrarea tînăruluî 
Schmidt din Berlin despre rata medie a profitului 257> arată 
că băiatul a descoperit chiar mai mult decît era necesar -
ceea ce, de altfel, e spre lauda lui. După cum vezi, sînt foarte 
ocupat ; în plus, mai trebuie să urmăresc acum ziarele in
ternaţionale ale partidului, să parcurg literatura economică 
referitoare la volumul al III-lea, iar anumite pasaje să le re
citesc integral - vezi dar că sînt foarte prins Şi mă vei ierta 
că nu pot să mă întreţin cu tine cit aş dori. 

În ce-i priveşte pe francezi, dacă ai trăi mai multă vreme 
printre ei şi ai cunoaşte mai îndeaproape rezultatele modului 
lor specific de a acţiona, i-ai judeca mai blînd. Partidul a 
fost acolo într-o siţuatie fără precedent în Franţa, dar, în 
ultimă in;tanţă, favorabilă : era puternic în provincie, dar 
slab la Paris. Era, deci, vorba de o victorie a provinciei se
rioase asupra Parisului arogant, autoritar, îngîmfat şi parţial 
corupt (corupţia dovedeşte : 1 .  dominaţia conducătorilor co
rupţi ai posibiliştilor ; 2. faptul că la Paris opoziţia faţă de 
aceştia nu putea fi încununată de succes decît sub forma bou
langismului). La toate acestea se adăuga şi faptul că în pro
vincie existau două organe de conducere : unul la Bordeaux, 
pentru trades-unionuri, altul la Troyes 285, pentru grupurile 
socialiste, organizate ca atare. Lipsea deci nu numai tradiţio
nala conducere pariziană (şi posibilitatea existenţei ei), dar şi 
o conducere unitară a provinciei, respectiv o consacrare spiri
tuală şi recunoaşterea ei generală. 

înţeleg foarte bine că în acest interregn situaţia vi s-a 
părut extrem de confuză şi nesatisfăcătoare. Dar e vorba de 
un fenomen temporar. Faptul că, cu toată această stare de 
dezorganizare a propriului lor partid şi după ce au comis 
greşeală după greşeală, francezii au convocat totuşi un con
gres la Paris 235, unde era fatal ca toate aceste lucruri să se 
dezvăluie Europei, era ceva specific francez. Ei s-au gîndit -
şi pe bună dreptate - că această compromitere era larg com
pensată prin aceea că la congresul lot era reprezentată 
Europa, iar la cel al posibiliştilor 238 numai cîteva sete. · "1 

157> - C. Schmidt. "Die Durchschnitt;profitrate auf Grundlage des 
Iarx'schen Werthgesetzes". - Nota red. 
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Faptul că, în Franţa, efectului de moment asupra opi
niei publice i se acordă mai mare importanţă decît îi acorzi 
tu sau eu sau masa partidului german, nu-i doar o greşeală 
proprie francezilor ; aici, ca şi în America, mentalitatea este 
aceeaşi. Este rezultatul unei vieţi politice mai libere, cu o 
mai veohe tradiţie. Nu numai că Liebkne'ht procedează în 
Germania exact la fel (unul din principalele motive ale per
manentelor noastre ciorovăieli), dar ia desfiinţează mîine le
gea împotriva socialiştilor 10 şi vei vedea cît de repede is� 
la iveală această greşită consideraţie faţă de opinia publică. · " De asemenea cred că te-ai înşela dacă, pe baza experien
ţei congresului de la Paris, ai trage concluzia că muncitorii 
sînt împinşi pe un plan secundar de către aşa-zişii literaţi. 
Aceasta poate fi doar în aparenţă cazul la un congres de felul 
celui ţinut la Paris, cu atît mai mult cu cît imposibilitatea 
înţelegerii în limbi străine îi împinge obligatoriu pe munci
tori pe un plan secundar. In realitate, muncitorii francezi ţin 
la' egalitatea deplină şi chiar formală cu literaţii şi burghezii 
CJ iult mai mult decît muncitorii oricărei alte naţiuni şi dacă 
ai fi citit rapoartele pe care eu le-am primit în legătură cu 
agitaţia .lui Guesde, Lafargue etc. în timpul ultimelor alegeri, 
părerea ta ar fi desiur al ta. 

Dacă Guesde nu a fost ales la Marsilia, de vină este doar 
PFOtot 286 (vezi proclamaţia alăturată). Este o regulă generală 
în- Frahţa (dat fiind că la al doilea scrutin numărul candida
ţilor nu e limitat, în schimb majoritatea relativă este deci
sivă) ca, atunci cînd sînt doi candidaţi ai aceluiaşi partid, să 
se retragă acela care la primul scrutin s-a aflat în minoritate. 
Protot a fost în această situaţie, dar a rămas totuşi candidat, 
răspîndind cele mai infame calomnii la adresa lui Guesde. 
Aiîndoi erau străini de Marsilia, dar Protot era vechi mem
bru al Comunei şi era susţinut de partizanii demagogului 
Pyat - fost deputat al Marsiliei. Faptul că la al doilea scru
tin a obţinut cele 900 de voturi care pe Guesde l-ar fi adus 
fo ·Cameră, este de înţeles. Cea mai bună circumscripţie elec
torală din Marsilia şi-o rezervase Boyer, care mai fusese ales 
acolo înainte, şi acesta a şi reuşit. 

· Acum avem, deci, şapte oameni, în mei un caz cei mai 
buni. Aceştia l-au ales pe Guesde ca secretar şi prodtcător 
de discursuri. In Consiliul muniipal, Vaillant, Longuet şi alţii 
constituie de asemenea un grup separat ; ambele grupuri îi 
vor coopta şi pe Lafargue, Deville etc. şi vor alcătuj apoi un 
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comitet central al blanquiştilor şi marxiştilor uniţi 287 (sau fe
deralizaţi). Ia fiinţă astfel, treptat, o organizaţie. 

ln afară de aceştia au mai fost alşi trei socialişti ca 
boulangişti şi doi ca posibilişti. Aceştia însă sînt, fireşte, ex
cluşi, n-au decît să se descurce cum pot. 

lmi pare, de asemenea, rău de Auer, care se află într-o 
situaţie atît de dificilă, dar ştirile din ultima vreme sînt mai 
bune. Relativa slăbiciune a generaţiilor tinere mă ngrijo
rează şi pe mine, mai ales pe tărîmul teoretic. Dar iată că a 
apărut tînărul Schmidt, care a stat aici un an fără ca eu să 
fi bănuit ce posibilităţi are. Dacă rămîne la fel de modest ca 
şi pînă acum - grandomania este astăzi cea mai funestă şi 
cea mai răspîndită boală - poate realiza lucruri excepţionale. 

Aici situaţia se prezintă foarte bine, chiar dacă nu în 
felul simplu şi direct al Germaniei. Pentru aceasta ar fi ne
voie tocmai de un or cu înclinaţii teretice. Aici e vor 
mai face încă multe greşeli, dar n-are importnţă : masele 
sînt acum în mişcare şi fiecare nouă greşeală va fi o nouă 
lecţie. Aşadar, man tau 28>, cum ar spune un saxon din nord. 

Ce mai face soţia ta şi viitoaea dctor îq medicină ? iJ) 

Pub!icat pentru prima oră In : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. X XVIII, ed. rusă, 190 

145 

Al tău, 
F. E. 

Originalul In limba germană 
Tradus din limba germJnă 

Engels către fima „John Henry Johson, Son & Eis" 
din Londra 

(Ciornă) 

{Londra, 15 noiembrie 1689 I 
Stimaţi domni, 
Am primit srisoarea dv. din 7 rt. şi m reflecat asura 

ei. 
Mi se pare absolut straniu că vă aşteptaţi ca eu să tratez 

cererea dv. „cu toată discreţia", fără ca dv. să menţionaţi, în 
™l - e topesc sloiurile. - Nota trad. t) Iulia şi Frida Bebe!. - Nota ed. 
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schimb, că veţi proceda la fel cu răspunsul meu. Bineînţeles 
că nu pot accepta o asemenea obligaţie unilaterală. 

Dacă v-am înţeles bine, îmi cereţi să vă informez dacă 
mi-au parvenit anumite afirmaţii depreciative privind pom
pele vasului „City of New York" şi, fireşte, să vă precizez şi 
sursa acestor zvonuri, pe care le-aş fi putut auzi la bord de 
la pasageri, ofiţeri sau marinari. Dacă asemenea afirmaţii s-ar 
fi făcut în prezenţa mea, cu siguranţă că autorii lor au contat 
din parte-mi pe o comportare de gentleman, care să nu-i pună 
în dificultate, chiar în eventualitatea că ar fi spus cîteva cu
vinte nechibzuite. A proceda altminteri ar însemna, după pă
rerea mea, să mă transform într-un denunţător ordinar, în 
afară de cazul că aş fi înţeles eu greşit ceea ce mi se pare a 
fi sensul destul de clar al propunerii dv., adică ceea ce de 
fapt se urmăreşte, iar într-un asemenea caz, ea ar fi de o 
naivitate comparabilă doar cu o îndrăzneală dezarmantă. 

In orice caz, pentru liniştea dv. ţin să vă spun că nu-mi 
amintesc oa în prezenţa m€a să e fi spus ceva cît de cît defavo
rabil cu privire la ireproşabilele pompe, pe care aveţi cinstea 
să le reprezentaţi, astfel că nici nu ştiu, nici nu mă intere
sează cine ar fi făcut asmenea afirmaţii. 

Nu intenţionez cîtuşi de puţin să vă rog să păstraţi dis
cretia asupra acestei scrisori. Dacă vreun jurist sau un om 
de afaceri, fie el european sau american, ar citi atent această 
corespondenţă, ar putea trage concluzii preţioase cu privire la 
metodele folosite pentru culegerea unor astfel de informaţii .  

Publ icat pPntru prima oară î n  : 
K .  Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

1 4 6  

Originalul î n  limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 288 
la Le Perreux 

Londra, 16 nov. 89 

Dragul meu Lafargue, 
De ce să discutăm despre tendinţele dumitale boulangiste, 

acum. din fericire, depăşite ; de ce să ·ritim scrisorile dumi
tale de altădată ? De altfel, bravul general nu s-a dus de ripă 
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numai din cauza încăpăţînării de a ramme pe cîmpul de 
luptă, ci, mult mai rău, din cauza alianţelor sale roialiste şi 
bonapartiste ; acum el îşi dă seama de greşeală şi tare ar vrea 
să-şi recapete virginitatea republicană, dar ar fi precum. în 
cazl frumoasei Eugenia : 

Dacă la noapte (noaptea nunţii lui Bonaparte) el o gă
seşte virgină, 

Inseamnă că frumoasa a fost de două ori virgină. 
Nimeni nu se îndoieşte că nemulţumirea care stă la baza 

boulangismului n-ar fi justificată ; dar tocmai forma luată de 
această nemulţumire dovedeşte că muncitorii parizieni, în 
majoritatea lor, sînt tot atît de puţin conştienţi de situaţi� 
lor, precum erau în 1 848 şi 1851.  Şi atunci nemulţumirea era 
justificată ; forma pe care a luat-o, adică bonapartismul, v-a 
costat 1 8  ani de imperiu şi încă ce imperiu ! Şi atunci o bună 
parte din muncitorii parizieni erau în opoziţie, dar, în 1889, ei 
au preferat să sărbătorească centenarul lui 1 789, aruncîn
du-se la picioarele unui simplu cabotin. Şi după toate acestea, 
cum s-ar mai putea pretinde cuiva să arate parizienilor ace
laşi respect, pe care înainte îl acordau din toată inima ,înain
taşilor ? 

Sînt foarte bucuros că boulangiştii - falşi sau adevăraţi 
- au fost îndepărtaţi din partid, la fel ca şi posibiliştii 12 • .  
Dacă ar fi fost primiţi drept ceea ce sînt, n-aş fi ştiut ce să 
le spun englezilor, danezilor, germanilor etc. De douăzeci . de 
ani propovăduim înfiinţarea unui partid distinct şi opus tutu
ror partidelor burgheze ; primirea celor care fuseseră aleşi 
sub drapelul li Boulanger, drapel care, în aceleaşi alege;i, 
ii protejase pe monarhişti şi pe care aceştia l-au respins, ar 
fi dus la compromiterea partidului nostru francez în faţa 
celorlalte partide naţionale. Şi cum ar mai fi triumfat cei de 
teapa lui Hyndman şi Smith ! 

Dumneata spui că atacurile contra lui Boule n-au făcut 
decît să-i deschidă acestuia coloanele ziarului „L'Intransi
geant" şi să-i permită să candideze în alegerile municipale -
cu alte cuvinte, să se declare făţiş boulangist, să acţioneze 
împreună cu această bandă şi să primească salariu pentru 
trădarea sa 89• Mulţumesc ! 

Planul vostru este foarte bun, dacă e realizabil, adică în 
cazul în care provincia acceptă conducerea acestui comitet 260>

. 

Vorbeşti mereu despre ziarele voastre din provincie, dar 
nu-mi trimiţi aproape niciodată vreunul din ele. Cîteva am 

0) Vezi volumul de faţă, p. 283. - Nota red. 
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mai primit prin Bonnier, dar acum nu mai văd nimic. Tot 
ce-mi vei trimite sau vei face să-mi parvină va da roade, cac1 
astfel pot să-l ţin la curent pe Bebel, iar el este de zece ori 
mai important decît Liebk[necht] ; în plus, dacă ştiu ce se 
întîmplă, poţ ;ă-1 influenţez pe Ede şi ziarul „S[ozialdemo
krat]". Toate ziarele voastre ar trebui să organizeze schim
buri cu „S[ozialdemokrat]" şi cu „Labour Elector", 1 3, Pater
noster Row, E. C. In orice altă ţară, asemenea treburi se sta
bilesc s a matter of course 261> , dar domnii francezi aşteaptă 
să fie rugaţi, - dar uneori sînt rugaţi în zadar - să ne per
mită să acţionăm în propriul lor interes. Dacă acest mod de 
comportare va depăşi o anumită limită, s-ar putea să ne obo
s_ească. Este oare atît de greu să se asigure puţină ordine şi 
oŢganizare ? 

Dar destul. Eu vă apăr atît de mult şi cu atîta zel faţă 
de ceilalţi, încît, pentru a restabili un echilibru, trebuie să 
am şi dreptul de a vă dojeni cum se cuvine. Pentru moment 
n-am nici o posibilitate să controlez „ştiaţi oare . .. ?" ale 
d-lui De Paepe 290. ,,Arbeiter-Zeitung" din Viena a primit din 
P�tersburg confirmarea morţii lui 262) ; dar aînd în vedere 
minciunile guvernului rus şi legendele în legătură cu revo
luţionaPii ruşi, totul poate fi adevărat sau poate minciună. 

Acum îi voi scrie Laurei. 
Al dumitale cu prietenie 

F. E. 

Publicat pentru prima oara ia cartea : Originalul în limba franceză 
F. Engels, P. et L. Lafargue. Tradus din l imba fraaceză 
„Correspoldance", t. II,  Pari�. 1956 
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Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 16 nov. 1889 

Draga mea Laura, 
După ce am terminat scrisoarea alăturată către Paul, 

m-am dus la bucătărie si am băut bere Pilsen în tovărăsia 
lui Nim şi Pumps ; pe d� o parte, de dragul berei Pilsen, pe 

m) - ca un lucru de la sine înţeles. - Nota trad. 282� Cofirmarea morţii lui Cernişevski. - Nota red. 
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de alta, pentru că n-m voie să scriu fără întrerupere. Cum 
mai înainte fussem la bancă să încasez ccl lui Sonnen
schein - nu-mi ot ermite riscul să-l tot rt după mine -
nu vei fi surprinsă aflînd că acum este ora 4 p.m. şi, cum nu 
îndrăznesc să scriu la lumină de gaz, am intrat, după cum 
vezi, în criză de timp. 

ln orice caz, cu traducerea în engleză a Senatorului 26�> , 
categoric unul dintre cele mai dificile texte de tradus în en
gleză, ai făcut o treabă grozavă. Nu numai că ai păstrat toată 
frivolitatea cuvenită, dar ai izbutit chiar să redai aproape 
perfect stilul facil al originalului. Şi asta în ciuda faptului că, 
atît subiectul cit şi metrica nu se pretează decît cu greu 
traducerii, iar senatorul Primului Imperiu 24> este aici un per
sonaj total necunoscut. Dacă ai fi băiat, ţi-aş spune mol)
deţ l, dar nu sînt destul de versat în limba rusă ca să ştiu 
dacă acest epitet (ceva care s-ar spune în engleză you are a 
brick 26> ar avea echivalentul feminin, molodţa ! 

Reflexul bluzei lui Thivrier a căzut şi asupra presei en
gleze, luminînd-o pentru o clipă 291• Dacă îi va apare o gaură 
în bluză, întreaga lume bună din Marea Britanie se va arăta 
indignată de proastele maniere ale acestor francezi. ln afară 
de bătrîna Crawford, care este irlandeză şi care, cu toate ciu
dăţeniile ei, este infinit superioară celorlalţi din bandă - ea 
fiind efectiv o progresistă - restul ziariştilor britanici de la 
Paris îi depăşesc serios pe ziariştii voştri francezi în ceea ce 
priveşte imbecilitatea. 

lnţelepţii din Cette par să fie la înălţimea provincialilor 
şi filistinilor noştri. Dacă Senegas s-ar fi retras, Paul ar fi 
fost deputat. De ltfel Senegas (cae are a fi un demn des
cendent al lui Seneca) nici nu ar fi avut posibilitatea să nu 
;e retragă dacă n-ar fi fost propus de cei din oraş sau din 
afara oraşului. 

Mă bucur să aflu că barometrul urcă la prietenii noştri 
francezi. Va urca cu siguranţă chiar mai mult decît trebuie, 
dar ne-am obişnuit cu această situaţie, pe care nu o putem 
0dta, altminteri cum ar putea i restabilit chilibrul j u> t  ? 

Kausky se olă la Londra şi de vreo 14 zile este în po
sesia scrisorii lui Paul etc. Am să-l anunţ mîine că Paul aş
teaptă veşti de la el. 

263) P. J. de Beranger, �Le s•;nateur". - Nota red. !O�) - adică al imperiului lui Napo:eon I. - Nota red. 
:s5) - voinicule - Nota trad. 
!II) - eşti un băiat grozav. - Nota trad. 



Scrisori din 1889 28l 

Perele tale se consumă treptat, dar le p[1străm cu sf in
ţenie pînă se coc de-a binelea ?i atunci le consacru aproape 
în întregime micului meu dejun. Nim tocmai a descoperit ca 

erele cele lunguieţe, cu forma ' se vind acum cu 

5 pence bucata. Nim are ceea ce răposata mea soţie numea a gamniy leg" 2671' ; un reumatism articular care se mută de 
la genunchi la şold şi înapoi. Durerea este desigur o „mă
ime" variabilă, dar din păcate deloc neglij abilă. Astma ei 
mai cedează de fiecare dată cind timpul îmi permite s-o duc 
puţin la Hampstead . .  Gumpert i-a spus de altfel că ascensiu
nile în munţi i-ar prinde bine şi aşa şi este. 

Pump. et Co. sînt tot aici ; dacă astăzi se va ajunge la o 
înţelegere 268), luni se vor reîntoarce la Kilburn. Familia lui 
Percy s-a văzut nevoită să se scuture de ceva bani, dar treaba 
asta pe mine mă va costa cel puţin 60 de lire, pe lîngă jumă
tate din întreţinerea lor. Percy lucrează pentru fratele lui, 
harlie, autor al cîtorva invenţii care par să-i intereseze acum 
e unii filistini britanici, dar salariul său este derizoriu şi 
toată situaţia lui nesigură. 

Ediţia a patra a volumului I 2G9> se află sub tipar şi acum 
am revenit la volumul al Iii-lea. Nu este o treabă uşoară, 
dar mun be dne 7J , cum ar spune cei din Lancashire. 

Tussy munceşte din greu ; miine nu va fi aici deloc, 
deoarece va ţine două cuvintări, după-amiaza şi seara, astfel 
icit pină luni nu îşi va puta căpăta cecul. Al tău, recum şi 
dcontul, este anexat ; partea ta nu reprezintă, din păcate, 
dcît 1 liră, 17 şilingi şi 6 pence, dar în franci suma pare mai 
impresionantă. 

Avem acum o altă maică Schack şi anume pe Miss Hark
ness. De data asta însă m înşfăcat-o zdravăn şi ea îşi va da 
seama cu cine are •e-a face. 

Publicat entu p �ima ară in 
limba origila.ului in cartea : 
F. nge:s. P. t L. Lafargue. 
„orrespondance", t. II, Paris, 1956 

•) - ui picior rău. - Nota r.. 

Mereu al tău, 
F. E. 

Origilalul ln limba eng:ez. 
Tradus din limba eiglez. 

) - Vezi volumul de faţă, p. 277. - Nota red. n•) - al "apitalului". - Nota red. 
m) - trebuie făcută. - Nota trad. 
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148 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 18 nov. 89 

Dragul meu Laf argue, 
Anexez lăturat un cec de 20 de lire. 
Dacă redaatorii ziatelor ,·oastre nu cunosc limbi străine, 

aceasta ar fi un motiv ca e. să trimită zia;ele lor, fără ca 
ceilalţi, străinii, să fie obligaţi să le trimită pe cele proprii, 
atîta vreme cit francezii nu înţeleg o iotă din ele. Dar nu 
�red că e.te ui motiv pentru ca fran€zii să nu trimită ziarele 
lor unor pameni care le înţeleg şi care, cu toată bunăvoinţa, 
vor să le folosească chiar în interesul partidului francez. 

Familia lui Pumps e tot aici � se speră că lucrurile �e 
vor aranja astăzi . 

lPri-seară am citit unor prieteni traducerea . poemului 
„Le Senateur" 271> făcµtă de Laura. )u fost cu toţii încintaţi. 
That ought to be printed 272> - spunea Aveling - But 
where 7 273> am întrebat ,eu - in the Pall Mall Gazette ? i .. 
gura lui Aveling s-a lungit în mod• evidcnt1 

Dacă Laura ar începe să-l trad.ca pe Heine, dnd ar veni 
aici ar putea să compare · tr"aducerile apărute de la Britisp 
Museum şi să-şi aleagă ceva· nou ; poate că totuşi s�ar putea 
face ceva aici . Heine este acum la modă, .ar traduceril; sînt 
atît de britanice ! 

Imbrăţişeaz-o pe Laura din partea lui Nim şi a mea. Nim 
se simte foarte bine. c 

Salutări prieteneşti, al d-tale 

' · '  F. , E„ 
Pub.îcat pentru ptima oară în cartea : Originalul î n  limb' franceză F. Enge.s, P. et L. Lafa;-gue. Tradus di:l l im.ba francez� 
„Co:-•espondance", t. II, Paris, 1956 

271) P. J. de Beranger. „Le senateur"„ - Nota 1·ed. :12> Asta ar trebui tipărit. - Nota trad. !73) dar unde ?.  - Nota trad„ · · 
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149 
Engels către Jules Guesde 

la Paris 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Loidra, 20 nov. 1889 

Dragă cetăţene Guesde, 
Chiar acum am primit o scrisoare de la doamna Aveling, 

care mă roagă să vă scriu, în caz că vă cunosc adresa. Din ' 
fericire, o aveam de la Bonnicr, astfel încît nu voi pierde nici 
o clipă pentru a vă comunica despre ce este vorba. 

În Silvertown, o suburbie a Londrei, la fabrica Silver 
care produce articole de cauciuc etc„ a izbucnii o grevă pe 
care o conduce doamna Aveling 2l2 ; greva durează de zece 
săptămîni şi a antrenat un număr de 3 OOO de muncitori şi 
muncitoare, avînd toate şansele de succes. Reuşita ei este im
portantă pentru ca lungul lanţ de succese început de greva 
docherilor 244 să nu fie întrerupt şi pentru ca domnii patroni 
englezi să nu repurteze o victorie care să le redea încrederea 
aproape pierdută. 

Acum cîteva Jile fabrica Silver a prim.t cîte\'a comenzi 
urgente, dar care nu pot fi realizate atîta timp cît din 3 500 
de muncitori peste 3 OOO se află în grevă. în afară de aceasta, 
patru fabrici, dintre care una este firma Silver, urmează să 
primească o importantă comandă de cablu submarin ; dacă 
greva mai durează, şansele ei sînt periclitate. Ea a făcut 
unora dintre grevişti oferte ademenitoare, dar fără succes. 
Acum au recurs la ultimul mijloc de care dispun. 

Firma Silver (este o societate pe acţiuni, care lucrează 
sub acest nume) are o întreprindere similară la Beaumont
Persan lîngă Paris, unde în prezent lucrează muncitori fran
cezi conduşi de maiştri englezi. Pe unii din ei i-au dus în 
Anglia. Cert este că 70 de muncitori şi muncitoare din Beau
:nont au sosit aici în port : nu ştim încă dacă au ajuns în fa
brica de la Silvertown.  Problema care se pune acum este ca 
această manevră să eşueze. Probabil că au fost adu�i sub ua 
fals pretext, tăinuindu-li-se că e vorba de o grevă. 
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Doamna Aveling a telegrafiat imediat lui Lafargue şi Vai
lant ; fiind însă vorba de un caz urgent, ne adresăm şi dv. ; 
vă rugăm să faceţi tot ce vă stă în putinţă pentru a-i împie
dica pe muncitorii francezi să ia locurile de muncă ale gre
viştilor de la Silvertown, să-i informaţi asupra situaţiei reale 
şi să faceţi apel la conştiinţa lor de clasă. Ar fi îngrozitor ca 
venirea unor spărgători de grevă francezi să înfrîngă rezis
tenţa greviştilor. Aceasta ar avea drept urmare o recrudes
cenţă a vechii vrajbe naţionale, care n-ar mai putea fi înăbu
şită pe nici o cale. De patru luni muncitorii din Estul Londrei 
nu numai că au intrat în mişcare cu trup şi suflet, dar au 
şi dat muncitorilor din toate ţările un exemplu de disciplină, 
spirit de sacrificiu, curaj şi tenacitate, care nu-şi are egal 
decît în comportarea parizienilor în timpul asediului pru
sian 293• Gîndiţi-vă cum ar reacţiona ei dacă în toiul acestei 
lupte ar descoperi muncitori francezi luptînd sub steagul bur
gheziei engleze ! Nu, nu se poate ! Nu trebuie decît ca mun
citorii francezi să fie informaţi asupra adevăratei stări de lu
cruri şi atunci - tocmai prin acţiunea proletarilor francezi 
- greviştii englezi vor cuceri victoria. 

Cînd, în timpul grevei docherilor, i s-a telefonat lui An
seele că patronii recrutează muncitori belgieni, acesta a luat 
de îndată măsuri le  necesare, iar scrisorile şi telegramele sale 
au contribuit în bună parte la încurajarea luptătorilor cu
prinşi uneori de deprimare. Dacă şi dv. aţi putea întreprinde 
ceva similar pentru îmbărbătarea muncitorilor din Silver
town, scrieţi-i direct doamnei Aveling, 65, Chancery Lane, 
W. C. Londra ; efectul va fi extraordinar. 

De la Bonnier am aflat că o duceţi mult mai bile cu 
sănătatea, iar campania de la Marsilia 294 nu v-a slăbit, ci, 
dimpotrivă, v-a întărit, ceea ce m-a bucurat foarte mult, căci 
avem nevoie de toată capacitatea dv. de acţiune. Sînt foarte 
mulţumit că, fidel devizei sale : nici Ferry, nici Boulanger, 
Partidul Muncitoresc Socialist 25 a închis porţile Camerei poo
tru renegaţii şi trădătorii din ambele tabere. 

O strîngere de mînă prietenească. 

F. Engels 
Originalul in limba franeză 

Tradus din limba ieraaă 
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1 5 0  

Engels către Pasquale Martignetti 
la Benevent 

295 

Londra, 30 nov. 1889 

Dragă prietene, 
Te anunţ în grabă că, de îndată ce am primit scnsoarea 

dumitale, i-am scris lui Lafargue în legătură cu Labr[iola] 29;. 
Lafargue îmi comunică acum că i-a şi scris lui Labriola re
feritor la problemele dumitale şi l-a rugat ă facă tot ce-i stă 
în putere pentru a te ajuta şi că n-ar avea, deci, nici un rost 
să-i scriu şi eu. 

în speranţa că aceste demersuri vor fi încununate de suc
ces, rămîn 

al dumitale, sincer, F. Engels 

Publicat pentru prima oară T:-aducere din limba germana 
în limba originalului în cartea : 
„La corrispondenza di Marx e Engels 
con italiani. 1848-1895", Milano, 1964 

1 5 1  

Engels către Victor Adler 
la Viena 

Londra, 4 decembrie 8J 

Dragă Adler, 
Ţi-am recomandat să prelucrezi cartea lui A venel despre 

Cloots 274) din următoarele motive : 
După părerea mea (şi a lui Marx) cartea constituie prima 

prezentare corectă bazată pe studiul unui material de arhivă, mai ales a epocii critice a Rei:oluţiei franceze şi ane, e
rioada de la 10 august pînă la 9 Termidor 26. 

274) G. Avenei . "Anacharsis Cloots l'orateur du genre humain". -
Nota red. 
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Comuna din Paris 147 şi Cloots au constituit pentru răz
boiul de propagandă singurul mijloc de salvare, în timp ce 
Comite du Salut Public 2!1 făcea diplomaţie, se temea de coa
liţia europeană şi încerca să obţină pacea prin dezbinarea 
puterilor coalizate. Danton voia pacea cu Anglia, mai bine 
zis cu Fox şi opoziţia engleză, care sperau să ajungă la pu
tere după viitoarele alegeri. Robespierre ţesea intrigi cu Pru
sia şi Austria la Basel, încercînd să se aranjeze cu acestea. 
Amindoi au luptat împotriva Comunei pentru a-i răsturna, 
în primul rînd, pe adepţii războiului de propagandă, care 
doreau republicanizarea Europei. Planul a reuşit, iar Comuna 
(Hebert, Cloots etc.) a fost decapitată. Din acest moment însă, 
între cei ce doreau pacea numai cu Anglia şi cei ce o doreau 
numai cu puterile germane, nici o înţelegere n-a mai fost 
posibilă. Alegerile engleze s-au soldat cu victoria lui Pitt, iar 
Fox a fsst îndepărtat pentru mulţi ani de la putere. Poziţia 
lui Danton a fost zdruncinată. Robespierre a învins şi l-a de
capitat. Dar - şi acest punct nu a fost îndeajuns subliniat de 
Avene! - în timp ce regimul teroarei a fost împins pînă la 
demenţă, fiind necesar menţinerii la cîrmă a lui Robespierre 
m condiţiile interne date, el a devenit complet inutil după 
victoria de la Fleurus la 26 iunie 1 794 148, căci aceasta nu 
numai că a eliberat graniţele, ci i-a şi adus Franţei Belgia şi 
indirect malul stîng al Rinului, drept care şi Robespierre a 
devenit inutil, căzînd la 28 iulie. 

întreaga Revoluţie franceză este dominată de războiul de 
coaliţie, de care depindea fiecare bătaie de puls a ei. Dacd 
armata Coaliţiei pătrunde în Franţa - predomină sistemul 
nervos vagal : puternice bătăi de inimă, criză revoluţionară. 
Dacă ca trebuie să se retragă, predomină sistemul nervos sim
patic : palpitaţiile se liniştesc, elementele reacţionare ajung 
din nou pe primul plan : plebeii, proletariatul de mai tîrziu, 
singura forţă care a salvat revoluţia, sînt potoliţi şi reduşi la 
tăcere. 

Tragicul relidă în aceea că partidul razboiului . 
outrance 275> ,  al războiului pentru eliberarea popoarelor este 
cel care se dovedeşte a fi fost îndreptăţit, iar republica în
vinge în toată Europa abia după ce acest partid a fost demult 
decapitat, locul războiului de propagandă luîndu-1 pacea de 
la Basel 298 şi orgia burgheză a Directoratului 299• 

mi - pe viaţă şi  pe moarte. - Nota trad. 
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Cartea trebuie complet refăcută şi scurtată - trebuie 
eliminat tonul declamatoriu, faptele completate şi expuse clar 
potrivit cărţilor de istorie obişnuite. Cloots poate trece e 
planul al doilea, iar din „Lundis revolutionnaires" 276> se pot 
prelua datele cele mai importante, în fel ul acesta apărînd o 
lucrare despre revoluţie, cum nu s-a mai scris alta. 

Felul în care bătălia de la Fleurus a răsturnat regimul 
teroarei a fost expus de K. '. Koppen, în 1 842, in (primi 
„Rheinische Zeitung" într-o excelentă critică a "Istoriei Re 
voluţiei Franceze" de H. Leo. 30 

Multe salutări soţiei tale şi Louisei K[autsky] 

Publicat pe:it;·u prima oa. ă 
în cartea : "Victor Adlers Auf;atze, 
Relen und Briefe". Erstes Heft : 
„ Victor Ad.er und Friedrich Enge.s". 
Viena, 1 922 

1 5 2  

A l  tău 
F. E 

O: iginalul în limba german; 
Tradus din limba germai< 

Engels că tre Nikolai Franţevici Danielson 
la Petersburg 

11 ,  Burton RoaJ Ki lburn. 
N. V. Londra 5 dec. 1889 

Stimate domn, 
De îndată ce am primit scrisoarea dumneavoastră din 

J 4 (26) nov., i-am transmis d-lui Lafargue conţinutul ei. vli-a 
răspuns că v-a scris imediat că n-a primit niciodată scrisori 
de la editoarea 277> lui "N[orthern] R[eview]",  dar îi ţine la 
dispoziţie cinci articole sau pe oricare dintre ele. Despre eli
minarea anumitor pasaje din articolul aflat acum în lucru, 
nu mi-a scris nimic i presupunînd însă c-ar fi uitat să se re-

276) G. Avenei. „Lundis evo:utioniaires. 1871-1874". - Nota red. :7) Anna M ihai lovia Ev:-einova. - Nota red. 
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f ere la acest punct în scrisoarea sa, cred că problema ar trebui 
să rămină la aprecierea editoarei. Adresa lui este următoarea ; 

P. Lafargue 
60, Avenue des Champs Elysees 

Le Perreux - Seine, France 

Vă trimit acum recomandat un exemplar din „On the 
Currency Principle" de Th. Tooke, Londra, 1 844. Am procu
rat acest exemplar de la anticar şi are cîteva însemnări fă
cute cu creionul de fostul proprietar, în cea mai mare parte 
comentarii confuze. Apoi două extrase din ziare mai vechi, 
dintre care unul referitor la criza din 1 847, foarte interesant. 

Intre timp am terminat ediţia a 4-a a volumului I 278> 
care acum se află sub tipar ; cuprinde două sau trei anexe 
noi din ediţia franceză ; citatele au fost verificate cu ediţia 
engleză şi eu însumi am adăugat unele adnotări, în special 
una despre bimetalism 301 .  De îndată ce va apare, vă voi tri
mite un exemplar. 

Publicat pentru prima oară 
în revista .,\l nUViie godî" nr. 2,  1908 

1 5 3  

Al. dv. devotat 
P. W. Roshe,-

Originalul 1 limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 7 dec. 89 

Dragă Sorge, 
Am primit scrisorile din 8 şi 29 oct. şi-ţi mulţumesc pe

tru ele. 
Din păcate, lucrurile nu merg încă atît de bine încît să 

poată fi vorba de o lichidare a Partidului Muncitoresc So
cialist 14• în afară de Schewitsch, Rosenberg mai are o droaie 
de alţi m oştenitori, iar îngîmfaţii doctrinari germani . din 
America n-au, desigur, chef să renunţe la rolul pe care ş. 

11s1 - al „Capitalului". - Nota red. 
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l-au arogat de dascăli ai americanilor „necopţi". Fără acest 
rol ei n-ar lai reprezenta nimic. 

De aici se vede că nu este atît de simplu să îndoctrinezi 
o naţiune mare şi să-i bagi cu sila dogme în cap, chiar dacă 
dispui de cea mai bună teorie, izvorîtă din înseşi condiţiile 
de 11iaţă ale acestei naţiuni, şi de dascăli relativ mai buni 
decît cei pe care ii are Partidul Muncitoresc Socialist. Acum 
mişcarea muncitorească s-a urnit, în sfîrşit, din punctul mort 
şi, după cum mi se pare, for good 279>. Dar ea nu este nemij
locit socialistă, şi acei englezi, care înţelegeau cel mai bine 
teoria noastră, se află în afara mişcării ; Hyndman, pentru 
că este un intrigant şi un invidios incorigibil ; Bax, pentru 
că este un savant retras în turnul lui de fildeş. Formal, miş
carea este în primul rînd trade-unionistă, dar ea se deosebeşt! 
categoric de mişcarea vechilor trades-unionuri, cele ale muR
citorilor calificaţi - această aristocraţie muncitorească. Astăzi 
oamenii reacţionează altfel, merg în luptă în mase mult mai 
mari, zdruncină soci:fatea mult mai profund, formulează 
revendicări mult mai radicale : ziua de muncă de 8 ore, o 
federaţie generală a tuturor organizaţiilor, solidaritate deplină. 
Sindicatul muncitorilor din uzinele de gaz şi sindicatul mun
citorilor necalificaţi 302 au înfiinţat, datorită lui Tussy, pentru 
pima oară secţii de femei. Ei consideră însă revendicările lor 
actuale drept provizorii, deşi ei înşişi încă nu ştiu care este 
scopul final spre care tind. Dar reprezentarea vagă a acestui 
scop este atît de înrădăcinată în ei, încît îi determină să-şi 
aleagă conducătorii numai dintre socialiştii notorii. Ca şi toţi 
ceilalţi, ei trebuie să înveţe din propria lor experienţă, din 
consecinţele propriilor lor greşeli. Şi ei nu vor întîrzia s-o 
facă, întrucit, spre deosebire de vechile trades-unionuri, ei 
întîmpină cu un rîs sarcastic orice a!uzie la identitatea de 
interese dintre muncă şi capital. Sper că viitoarele alegeri 
generale se vor mai lăsa aşteptate încă trei ani, pentru ca : 
1) în momentul în care pericolul de război va fi maxim, la 
putere să nu se afle slugoiul ruşilor, adică Gladstone, - căci 
aceasta ar fi suficient entru ca ţarul 8> să provoace un 
război ; 2) majoritatea anticonservatoare să fie atît de puter
nică incit un veritabil Home Rule 3 pentru Irlanda să repre
zinte o necesitate ; altminteri, Gladstone îi va trage di� nou 
e sfoară pe irlandezi, iar acest obstacol - problema irlan-

1111 - definitiv. - Nota trad. 8•) Alexandru al Iii-lea. - Nota red. 
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deză - nu va putea fi înlăturat din cale ; 3) pentru ca miş
carea muncitorească să se dezvolte în continuare şi, poatQ, 
datorită recsiunii economice intervenite cu siguranţă dupa 
actuala prosperitate, să se maturizeze mai repede. Atunci„ 
viitorul parlamen t va putea număra în rîndurile sale 20-40 
reprezentanţi ai muncitorimii, dar de o factură total diferită 
de-a unui Potter, Cremer şi Co. 

Aici, lucrul cel mai respingător este „respectabilitatea" 
burgheză, care le-a intrat muncitorilor în sînge. Din punct de 
vedere social societatea este împărţită în nenumărate pături� 
recunoscute în mod incontestabil de toţi, fiecare din ele u 
„mîndria" ei, dar şi cu respectul înnăscut faţă de „cei ma.i 
buni" şi „cei superiori", atît de vechi şi atît de înrădăcinat� 
încît burghezia poate lesne să ademenească masele. N-aş jura„ 
de pildă, că John Burns nu este mai mîndru în adîncul su
fletului său, de trecerea pe care o are la cardinalul Mannin,. 
la lordul mayor 2'1) şi în general la burghezie, decît de popu
Jaritatea de care se bucură în rîndurile clasei sale. Si Cham: 
pion, locotenent în retragere, a cochetat cu ani in urmă cu. 
elemente burgheze, în special conservatoare, iar la congresul·  
bisericesc al popilor a predicat socialismul etc. Şi însuşi lui 
Tom Mann, pe care îl consider cel mai bun dintre ei, îi place 
să amintească de faptul că va lua dejunul la lordul mayor. 
Şi dacă faci o comparaţie cu francezii, îţi dai seama ce bine 
prinde o revoluţie. De altfel burghezia nu va avea cine ştie 
ce de cîştigat, dacă va reuşi să-i atragă în mrejele ei e cîţiva 
dintre conducători. Pînă atunci miscarea va fi suficient de 
puternică pentru a depăşi asemenea 

'
obstacole. 

Ediţia a 4-a 2lJ este gata şi se află la tipar. 
Rappaport i-a fost trimis lui Kautsky 303. Cînd ai w1 

nume atît de cumplit, trebuie să fii capabil de orice prostie. 
Hcpnera�ul este un omleţ atît de înelept, aât de impar

ţial 304 în propriii sfii ochi şi, în plus, atît de nepractic (cea . 
ce evreii numesc Schlemihl - ghinionist înnăscut), incit mă 
mir  Um ,ie încă nu has come to grief 283) . E păcat de flă
căuasul ăsta, dir nu e nimic de făcut. . �Time" a fost cumpărat acum de Bax şi cu familia Ave-. 
ling cred că totul s-a aranjat 84> , Totul depinde de ce va face 
Bax din ncest ziar. Cu tot talentul şi cu toată bunăvoinţa sa, 

rRt) Hciry Aaron Isaacs. - Nota red. m1 - a vo:umu!ui I al "Capitalului". - Nota red. r11 - a dat de bucluc. - Nota t rad. 
4) Vezi volumul de faţă, p. 267-268. - Nota red. 
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Bax este totuşi un tip imprevizibil - un savant de cabinet, 
care s-a lansat în ziaristică, pierzînd astfel uşor echilibrul. La 
toate acstea se adaugă o ciudată marotă că femeile îi înro
besc astăzi pe bărbaţi. 

Cred că lista ta cu articolele publicate de Marx în "Tri
bune" 05 ste îngropată sub un munte de scrisori aruncate 
de-a valma. Extrasele din "Trib[une]" le um, e moment însă 
n-aş puea spune acă sînt complete. Abia în toamnă am dat 
din nou de ele. 

Strict între noi : am auzit de-abia acum că d-na Schliter 
ar fi spus aici, înainte de plecare, că soţul ei a fost îndepărtat 
din post de către Kautsky. Dacă va declara acolo ceva de 
felul acesta, află că-i vorba de o minciună sfruntată. Schl[itr] 
şi-a dat el însuşi de bunăvoie demisia, care i-a fost primită 
� către fracţiunea din Germania 13• A avut un conflict er
sonal cu Motteler, cu care nimeni nu se poate înţelege, dar 
care, datorită cinstei sale absolute în chesii băneşti, ste 
e peţuit de onduceea de artid. că în acest olict 
chliter nu a fost sprijinit de Ede Bernstein în măsura în 
'e e ştepta. aeasta ese in ae vina lui Ede, ar şi vina propie a lui Schliter. Abia după demisia lui &hl.ter, n-am 
îndit la Kautsky pentru a-l înlocui e acesta la Arhivă 1}. 

Nu te-aş fi plictisit cu această bîrfeală, dar acum cred 
că trebuia s-o fac. 

Acum 14 zile am primit o scrisoare lungă de la Sm 
More. Găeşte regiunea sănătoasă, oia forte 'itorecă, 
sietatea supotabilă, comandă o grămadă de iare, dar cu 
oate aestea pare să se bucure de concediul e şase luni e 
:re-1 va petce în Europa în 1891 .  

In Germania lucrurile evoluează straşnic, tînărul Wil
em >'· este un agitator mai bun decît Bismarck, minerii din Ruhr sînt în mod sigur de artea noastră, cei din ar 
îi umează, procesul din Elberf eld 6 ne avantajează şi el pin demascările agenţilor de poliţie. ln Franţa fracţinea 
ostră parlamentară are acum opt oameni, dintre care 5 eleaţi la Conresul marxist de la Pais ; Guesde este secrear 
i le pregăteşte dicursurile. Se are din nou în vdere un 
cotidian. Fracţiunea va propune ca moţiune ezoluţiile con
gresului 0• Pese tot se fac pregătiri in vederea zilei de 1 mai 
1 30. Şi în Austia lucrurile merg bine. Adler a organiat 
lcrurile extraordinar, cu anarhiştii s-a terminat acolo. 

ns1 Wilhelm l Ii-lea. - Nota ed. 
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Mic îmi merge de asemenea bine ; ochii sînt într-o stare 
mai bună şi dacă va merge tot aşa, pînă la sfîrşitul lui ianua
rie, adică după perioada de ceaţă şi de zile scurte, voi putea 
din nou să lucrez mai intens. Tussy este serios ambalată în 
greva din Si lvertown 292, care s-ar fi sfîrşit demult, dacă Burni 
şi Co. n-ar fi fost atît de delăsători . 

Afectuoase salutări soţiei tale, 1 

Publicat pPntru prima oară 
într-o formă prescurtată în cart�a : „Brief? u;ip Auszige aus Briefen 
v on, Joh. Phil .  HPckcr, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels. Ka:· J Marx u.A. a. F... Sorge und Andere" Stuttgfrt, 196 şi l întregime in : K. .Marx şi F. Engcls. Opere, 
yol. . XXVIII ,  d. �usă, �910.· 

1 54 

al tău, ' 
F. E. 

Originalui în l imba germadă 
Tradus din limba germa:ia 

Engels către Conrad Schmidt 
la ' Berlih 

Lon dra, 9 .dec. :·�� 
Drag�1 Schmidt . 

. Multe mulţumiri pentru scrisoarea dumitale · din 10. 1 1 .  
M ă  bucur s ă  aflu d e  succesul dumitale' in cariera de ' ziarist; 
ai . însă grijă să fii bine plătit, căci ahminteri cîştigul este 
Qoar pc jumătate. Ziaristica este, mai ales pentru toi ger. 
manii, d? folul nostru cam stîngaci (în. această privinţă evreit 
n�1 sînt ,,superiori")  o şcoală foarţe folositoare ; devii din toae 
punctele .' vedere mai abil, îţi cunoşti şi îţi cîntăreşti lai 
bine forţele oi. mai presus de orice, inveţl să duci lµ buh 
sfîrşit o muncă dată . într-un intervâl dat. Pe de altă pate, 
e:ista pericolul superficialităţii, pentru că, din lipsă · de timp, 
te obişnuieşti să faci .lucrurile în grabă,' deşi eşti conştient 
că nu le stăpîm�şti . pe deplin. Cine are, însă, ca . dumneata, Îl
dinaţii şti inţifice, va şti să-şi păstreze discernămîntul nece
sar, pentru a nu pune pe aceeaşi . treaptă munca abilă şi . stră-
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lucitoare de ziarist, dar cu o valabilitate efemeră şi realizată 
cu mijloace uşor accesibile, cu activitatea ştiinţifică desăvîr
şită cu multă trudă, dar poate cu mai puţină strălucire exte
rioară ; deşi şi aici remunerarea se află de obicei în raport 
invers cu valoarea reală. 

De îndată ce ai cucerit o anumită poziţie în lumea zia
ristică, ar trebui să cauţi să-ţi faci relaţii, care să-ţi permită 
să vii pentru cîţiva ani la Londra. Pentru studii economice 
acesta este aproape singurul loc indicat. Oridt s-a dezvol� 
tqt - din fericire - industria noastră gcrman:i în ultimii 25 de 
ani, noi tot ne mai tîrîm şi �n acest domeniu, ca întotdeauna, 
in u.rma celorlalţi ; Anglia ne-a întrecut în privinţa mrii in
dustrii, Franţa la articolele de lux şi modă. Industria noastră 
a trebuit să se limiteze, pentru export, aproape numai la 
acele produse care, aşa cum am spus-o odată într-un articol 
din ziarul parizian „Egali te", „etaient 308 trop mesquins pom· 
les Anglais ou trop 1'ilain. pour les Fran;ais" 28i) .  A�a se ex
plică şi fenomenul ieşit din comun că actualul nostru avînt 
industrial se caracterizează printr-o scădere a exportului, şi 
aceasta pentru că\ datorită creşterii consumului intern, fab. 
canţii pot vinde mai multe mărfuri pe piaţa internă la pre� 
ţur:le de monopol ale tarifului vamal protecţionist, nemaifiind 
deci siliţi să-şi vîndă mărfurile în străinătate la preţuri deri
zorii. în consecinţă, tbat� fenomenele economice apar la noi 
mai întîi ca un efect secundar, iar apoi într-o formă folsifi. 
cată de şistem,ul vmal proţecţionist ; ele sînt, deci, întotea
una doar cazuri special�, putînd fi folosite ca exemple pen� 
tru legile generale şi etapele de dezvoltare ale producliei ,ca
pitaliste numai în mqd excepţional şi numai după ce s-au 
eliminat în preaLabil aspectele cu caracter secundar. Liberul 
schimb a făcut astăzi din Anglia, mai mult ca oricînd, tărîmul 
clasic de studiu al acestor .egi şi asta cu atît mai mult, cm ct 
în Anglia producţia creşte in mod absolut, tn timp ce, în con. 
paraţie cu celelalte ţări, deci în mod relativ, produc�la ei 
scade, tinz.în4 să împărtăşească foarte curînd soarta Olandei. 
Decăderea 1ndustriei engleze coincide, după părerea mea, cu 
falimentul producţiei capitaliste în general. Chiar dacă ma 

• · !88> - e-au prea neînsemnate pentru eng�ez. �i prea · .groso�ane 
peitru francezi 307• - Nota trad. 

· I 



llH F. Engels 

există aproape nici un dubiu că Germania va fi tărîmul pe 
care se va da lupta propriu-zisă, factorul decisiv va veni 
totuşi, probabil, din Anglia. 

De aceea este minunat că tocmai acum, aici, mişcara 
noastră se dovedeşte a fi serioasă şi, după părerea mea, nu 
mai poate fi oprită în înaintarea ei. Păturile muncitoare care 
se avîntă acum în luptă sînt mult mai numeroase, mai ener
gice, mai conştiente decît vechile trades-unionuri, care e
prezentau doar aristocraţia clasei muncitoare. Sîntem mar
torii unui suflu absolut nou. In timp ce bătrînii mai cred în 
„armonie", tinerii rid de toţi cei care vorbesc de identitatea 
de interese dintre capial şi muncă. In timp ce bătrînii au 
oroare de orice fel de socialism, tinerii nu acceptă drept con
ducători decit socialişti declaraţi. In această privinţă, am o 
sursă de informaţii extraordinară, pe Tussy, care s-a dedicat 
cu trup şi suflet acestei mişcări. 

Aşa cum am mai spus, fă tot posibilul pentru a reveni 
aici. Ai putea încerca cu cîteva corespondenţe şi lucrări pen
tru „N[eue] Z[eit]", „Arhiva" lui Braun şi alte cîtova reviste. 
Noi toţi, şi eu în mod special, ne-am bucura foarte mult să 
te vedem din nou aici. 

Sam Moore este în Africa, la Asaba pe Niger. Este ju
dcător suprem al regiunilor aparţinînd Companiei Nigeriene. 
A plecat la  mijlocul lui iunie, scrie că este foarte mulţumit. 
găseşte regiunea sănătoasă, iar scietatea acceptabilă. Sper c� 
viează plăcut în braţele vreunei negrese. 

In rest, nimic nou e aici. După cite se pare, A veling ae 
cari succse cu încercările lui dramatice ; uHima lui pieă. 
cm 14 zile, a fost foae bine primită. Expulzaţii elveţieni G1 
e adaptează incet, înet situaţiei. De la 1 ianuarie apare r�
Vista lunară „ Time" sub onducerea lui Bx. 

Calde saluti. 

ubHcat penu pa a in revisa 
„ozialistice Mnahe\e0, 
nr. 17, 190 

al dumiale. F. Egel� 

Originalul n limba gerani radus din liba gemană 
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Engels către Gerson Trier 
la Copenhaga 

(ciornă) 

30) ---

Londra, 18 dec. 89 

Dragă domnule Trier, 
Multe mulţumiri pentru intersanta comunicare din 8 

decembrie. 
Dacă e vorba să-mi exprim o părere despre ultima aven

tură eroică de la Copenhaga 190, căreia dv. i-aţi căzut vic
timă, aş începe cu un punct asupra căruia nu sînt de acord 
cu dv. 

Dv. respingeţi în principiu orice colaborare, chiar de mo
ment, cu alte partide.  Mă consider suficient de revoluţionar 
pentru a nu respinge în mod absolut nici acest mijloc în con
diiile în care el ste mai avantajos sau, cel puţin, mai puţin 
dăunător mişcării. 

Sînt întru totul de acord cu dv. că proletariatul nu poate 
cuceri puterea politică, de fapt singurul drum spre o nouă 
scietate, fără o revoluţie violentă. Pentru ca în momentul 
decisiv proletariatul să fie suficient de putenic pentru a în
vinge, este necesar - şi lucrul acesta l-am susţinut, Marx şi 
cu mine, începînd din 1 847 - să aibă un partid propriu, se
parat de toate celelalte şi opus acestora, un partid de clasăr 
cu o conştiinţă de sine. 

De aici nu rezultă că acest partid nu se poate folosi un. 
timp de alte partide pentru a-şi atinge scopul. De aici nu ezlă nici că el nu poate sprijini un timp alte partide, aunci 
od e vorba de măsuri care avantajează nemijlocit proleta
riatul sau care reprezintă paşi înainte în sensul dezvolării 
eonomice sau al libertăţii politice. In Germania eu l-aş spri
jii pe cel care luptă cu adevărat împotriva desfiinţării ma
joratului şi a altor rămăşiţe feudale, a bircraţiei, a taxeor 
vamale protecţioniste, a legii împotriva sciliştilor 16 şi îm
otriva limitării dreptului de întrunire şi asciere. Dacă p8r
tdul nostru prgresist german 4 sau dacă Vestre 8 al dv. 
din Dnemarca ar fi un adevărat patid radical - urghez 
şi nu ar fi compus din nişte jalnici dlmagogi, care la prima 
a�ninare a lui Binrck sau Estrup o iau la goană, eu n-a� 
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fi în mc1 un caz categoric împotriva oricărei colaborări de 
moment cu aceştia în vederea atingerii anumitor scopuri. 
Cînd deputaţii noştri votează o propunere făcută de alţii -
şi acest lucru se întîmplă destul de des - tot despre o co
laborare este vorba. Eu mă pronunţ însă pentru asemenea 
procedee numai atunci cînd avantajul direct pentru noi sau 
pentru dezvoltarea istorică a ţării în sensul revoluţiei eco
nomice şi politice este indubitabil şi merită osteneala şi doar 
dacă ac0asta nu prejudiciază caracterul proletar de clasă l 
partidului. Iată ce reprezintă pentru mine limita absolută. 
Această politică a fost expusă încă în 1847 în „Manifestul 
Comuni>t", am aplicat-o în 1848, în Internaţională, pretutin
leni. 

Abstracţie făcînd de problema moralităţii - nu e vorba 
acum de e., o las deci deoparte - ca revoluţionar, consider 
bun orice mijloc · ducî11d la .atingerea scopului, cel mai violent, 
ca . şi cel care pare cel mai paşnic. 

. O asemenea polltică reclamă . perspicacitate şi caracter. 
Dar care altă politică nu cere acelaşi lucru ? Ea ne expune 
primejdiei de�a fi corupţi, spun anarhiştii şi amicul Morris. 
Da, dacă clas� �nuncitoare ar fi compusă din capete seci şi 
din persoane plabe de înge", lichclj �oruptjbile, atund cel 
mai binQ ar fi să ,ne fa9em bagajele, iar proletariatul �i noi 
toţi p-am avea ce căuta p, ,scena politică. Proletariatql, ca �i 
toat� celelalte partide învaţă din lecţia propriilor sale greşeli, 
iar de aceste greşeli µu-1 poate scuti nimeni. 

Deci, după părerea mea, nu aveţi dreptate cînd ridicaţi 
o problemă pur tactică la rangul de problemă prineipială, iar 
pentru mine aici este vorb: doar · de tactică. Dar o· greşe�lă 
tactică poate duce în a�rnmite împrejurări la b încălcare a 
pţÎncipiuiui. „ · · 1 

· . Şi 1ici, după cît îmi dau cu seim.1 aveţi dreptat7 să 
combateţi tqctica preconizată de Conduc�rea cerală. Stînga 
d�ez� joa;ă de an� de zile o nedemnă comedţe . a opo�iţief 
�i nu oboseşe anunţîndu-�ţ mereu în faţa lumii Snt;egi pro� 
pria ei ţp.ţiµţ). Ea a lăat de mult ă-� ;cape ocazia d; � 
pedesi cu arm, în mînă încălcarea , Constituţiei 309 ... da"i 
acea�tă ocazie \ �xistat · vreQda� - şi, · după cîţ· se pare, Q 
parte din ce în f. mai mate a stîngii tînjeşţe dupâ 0 împă; 
.care c. EstrUR. Cu· un asemetea partid, cred eu, ·un adevăTat 
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partid proletar nu poate colabora fără riscul ca, după un timp, 
să-şi piardă propriul său caracter de clasă. Aşadar, în mă
sura în care su'liniaţi caracterul de clasă l mişcării în opo
ziţie cu această politică, nu pot decît să vă aprob. 

Cît priveşte atitudinea Conducerii centrale faţă de dv. şi 
prietenii dv., trebuie să spun că o asemenea excludere super
ficială a opoziţiei din partid a mai surveµit în asociaţiile se
crete din 1840-5 1 .  Organizatia secretă duce inevitabil la 
âsemenea situaţii. Ea a mai s1urvenit, şi Încă foarte des, la 
Physical Force Chartists 310 din Anglia, sub dictatura lui 
O'Connor, Dar cartiştii constituiau un partid anume organi-· 
zat pentru acţiune, aşa cum o .rată şi iumee, drept care ei 
şe supuneau unei dictaturi, iar excludere?- era o m�sură cu 
caracter militar. În timp de pace însă nu cunosc o aseme1�ea 
procedură arbitrară decît la lassalleenii di1. „Organizaţia 
dîrzl" a lui J, B. von Schweitzer, c�;e a :ecurs la ea numai 
din cauza suspectelor sale relaţii cu poliţia dit Berlin, gră
Oind astfel dezdrgan.i;ar�a Asoci1ţiei g�nerale a muncitoril0r 
germani 311 . Dintre partidele muncitoreşti socialiste existente· 
astăzi, cu greu s-ar maj găsi vreunul care T duă ce în Ame
rica dl. Rosenberg a reuşit ln fericire să e autoexcludă 2; 1 .... 

s. trateze o mişcare de opoziţie apărută în propriile lui rin
duri după modelul danez., Vi,ţa şi evqţuţia oricărui part�d 
presupun dezvoltarea în sinul acestuia i unor orientări 110-
derate sau extremiste, care să ajungă chiar la 'conflict, iar cel 
ce-i exclude fără ezitare pe extremişti, nu fade d�cît să con
tribuie la devoltarea acestei orientări. Mişcarea 11lncio
reasca se bazează pe eritica cea mai acerbă a scietăţii exis
tente ; critica constituie o componentă vitaia a ei. Cum ar 
putea să se sustragă ea însăşi criticii ? Cum ar putea inter
zie discuţiile ? Oare cerem noi altora libertatea cuvîntului 
pentru noi, numai pentru a o desfiinţa hpoi din nou în pro-
priile noastre rînduri r . . 

În cazul cîtld aţi dori să publicaţi această scrisoare în in-
�regime, hu am nimic împotrivă. „ . 

J 
c, . 

Publicat pentru prima oară in revista „Bohevik" nr. 21,  1932 

· Sincer al dv. t 

Originalul în limba ge-mani 
Tradus dil limba ge'mani 
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Engels către Natalie Liebknccht 
la Leipzig 

Loadra, 24 dec. lBBJ 
Dragă domană Liebknecht, In primul rînd vă mulţumesc din inimă dv. şi fiului dv. 

pentru urările prieteneşti trimise cu ocazia zilei mele de nş
tere, e care am sărbătorit-o cu mare veselie. Am fost obli
gaţi să rămînem cu toţii împreună pînă după ora 1 2  noaptea, 
ca să prindem două muşte dintr-o lovitură, căci a doua zi era 
aniversarea naşterii lui A veling, pe care am şi serbat-o astfel 
imediat. 

Ne-am bucurat aflînd că sînteţi bine sănătoşi ; şi noi o 
ducem în general bine cu sănătatea. Nimmi a trecut printr-o 
serie de răceli zdravene şi nişte crize de reumatism, dar cu 
,dima de aici astfel de neplăeri sînt inevitabile şi, dacă nu 
sînt prea grave, nici nu-i cazul să ne plîngem. 

ei din familia Rosher sînt şi ei bine. Doar papa Percy 
s-a ales duminica trecută cu o răceală serioasă, care era e 
punctul să degenereze într-o pneumonie. Acum se simte ai 
ie. Bineinţles, oala i-a stricat bria sărbăoririi Crăciu
nului, iar mîine nu va putea ieşi din casă. In plus, Pums a 
rămas pentru moment fără o femeie de serviciu ; ultima a 
�ters-o acum 14 zile, în timp ce ea era plecată cu copiii. La 
între, Pumps a găsit casa puste şi încuiată. Neavîd 
ceia la ea, au venit cu toţii la mine pentru a-l aştepta e 
Percy, fără care n-au putut intra în casă. După cum vedei 
snt şi pe aici tot felul de petites miseres > .  

Mîine seară vom avea aici multă lume, dacă vor puea 
veni şi Pums cu copiii ; în afară de ei vor veni soţii Mottelr, 
Fischer şi Bernstein, desigur şi soţii Aveling şi apoi Schorlem
er e şi el aici de ieri. Nici nu ştiu unde vor încăpea cu toţii . 
Nimmi s-a şi pus pe gătit şi opt - plnpddingurile sîtt 
gata de 8 zile. O groază de treabă şi toate astea doar ca să te 
alegi cu o indigestie ! Dar aşa-i tradiţia şi o rspectăm I T
tuşi, o să ne distrăm bine, chiar dacă a doua zi urmează mah
mureala. 

11> - mici necazuri. - Nota trad. 
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Tussy, care de la greva docherilor 241 încoace a activat zi 
şi noapte în cadrul comitetuui - de fapt munca efectivă au 
dus-o trei femel - este implicată pînă peste cap în mişcarea 
grevistă. O dată cu greva docherilor a izbucnit şi o mică greva 
ia Silvertown �l2, o periferie a East Endului, la care au luat 
parte vreo 3 OOO de oameni. Tussy a fost şi acolo în inima mi�
cării, a organizat o asociaţie profesionala a fetelor, se ducea 
acolo în fiecare dimineaţă, dar după 12 săptămîni greva s-a 
terminat cu o înfrîngere. Acum se ocupa de greva celor de la 
Scietatea de gaz dm cartierul de Sud 2 ; duminică dimi
neaţa a vorbit in Hyde Park ; totuşi, această activitate o so
licită mai puţin şi îi lasă mai mult timp liber. Ea şi cu Aveling 
lucrează ca redactori adjuncţi la o revistă lunară ljlJ , pe care 
de la 1 ianuarie a preluat-o E. B. Bax. Şi acolo e destul de 
lucru. Pe lingă aceasta este secretara a două asociaţii profe
sionale de femei. 

Ieri am primit şi o scrisoare de la Liebk[necht], pentru 
care vă rog să-i mulţumiţi în numele meu. Mîine va fi, pro
babil, la d v. Aşteptăm .ici cu mare îngrijorare sentinţa în pro
cesul de la Elberfeld 306• Am pierdut de mult ulti.i rămăşi�ă 
de încredere în judcătorii prusieni. Numai de nu s -air ajunge 
şi la condamnarea lui Bebel ! 

Se pare că parizienii vor avea iarăşi un cotidian. Speran
ţele mi-au fost însă de-atîtea ori înşelate, încît nu mai cred 
pînă ce nu-l văd. Fracţi unea noastră franceză, doar opt oa
meni, se descurcă destul de bine, dind dovadă de o remarcabilă 
disciplină dacă ne gîndim că ei provin din toate colţurile 
Franţei şi că cei mai mulţi nici nu se cunosc întrf� ei. 

Şi acum, dragă doamnă Liebknecht, vă dore.c sărbători 
pline de veselie şi un an nou fericit împreună cu Liebknecht, 
Theodor şi toţi ceilalţi copii. De asemenea toate bune doamnei 
Geiser. De la familia Schliter am primit ieri o scrisoare. Se 
pae că le merge destul de bine. 

Călduroase salutări de la Nimmi, familia Rosher şi de la 
mine, 

ublicat p>:itru p:·ima oara 1 :i : 
K. Ma�x şi F. Engels, Ooe;e, voi .  XXVII I ,  ed. rusă, 1940 

288) „ Time". - Nota red. 

al dumneavoastră, sincer, 
F. Engei. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana 
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157 
Engels către Ludwig Kugelmann 

la Hanovra 

Dragă Kugelmann, 
La mulţi ani ! 
Iţi mulţumesc pentru reţeta pentru ochi, numai că este 

prea slabă pentru mine. Anul trecut pînă prin august am fo
losit cocaină, dar, cum efectul ei a slăbit treptat (din caua 
obişnuinţei), acum folosesc cu bune rezultate clorura de zinc. 
Dacă depăşesc cu bine aceste zile scurte - aici, ultima zi a 
fost î�  28 dcembrie, de ieri dimineaţă domneşte o noapte 
ermanentă, - aunci am trecut greul. 

Salutări cordiale 

[ondra] 30.XII.89 
Publicat pentru prima oară în : K. \Iarx şi F. Engels, Opere, 
101. XXVIII , ed. rusă, 1940 

al tău, 
F. E.  

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Engels către doamna Zadck 
la Londra 

(ciornă) 

(Londra, începutul lui ianuarie 1890)• 

Mult stimată doamnă Z[adek], 
Ne-aţi făcut o mare şi neaşteptată bucurie, mie şi lui 

Lenchen, cu lucrul de mînă pe care aţi avut bunăvoinţa să ni-l 
trimiteţi. Este de fapt un efort mult prea mare pentru ochii 
dv. suferinzi (ştiu ce înseamnă aceasta din propria-mi expe
rienţă) să vă trudiţi cu lucruri atît de migăloase ; este un motiv 
în plus pentru a aprecia gestul dv. Lenchen este încîntată de 
fusta ei frumoasă şi călduroasă şi chiar dacă m-aţi flatat atri
buindu-mi un picior mai mic decît este în realitate, sînt totuşi 
sigur că după o vreme papucii îmi vor deveni nişte prieteni 
buni. Amîndoi vă mulţumim din suflet. 

Sper că v-aţi aniversat cei 70 de ani sănătoasă şi voioasă. 
în mijlocul celor dragi ; permiteţi-ne şi nouă să vă felicităm, 
chi ar dacă o facem cu întîrziee. Lenchen şi cu mine încă n-a m 
cunoscut onoarea unei asemenea aniversări. A mea va fi chiar 
în icest an. Intrăm astfel într-un deceniu mai deosebit. 

Cu cele mai calde salutări şi toată stima dv. şi d-lui rr 
Z{adek].  

Al dumneavoastră 
F. K 

Originalul în limba germană 

Tradus din limba germanl 
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1 5 9  

Engels către Serghei Mihailovici Kravcinski 
(Stepniak) 
la Londra 

(Londra] 3 ian. 90 1> 

Dragul meu Stepniak, 
Deoarece n-am nici o adresă la Geneva, trebuie să-ţi tri

mit dumitale articolul 313. Te rog să ai grijă să primesc înaoi 
originalul german, cît mai curînd posibil, pentru a putea scrie 
apoi cel de-al doilea articol. 

Cît de des urmează să apară revista dumitale 2> ? 
Vă urez un an nou cu sănătate, dumitale, doamnei S[tp

niak] şi tuturor prietenilor, 

Pub:kat pentru prima oară ii 
culegerea „Grupul «Eliberarea 
mu:icii..", .nr. 1, M., 1924 

1 60 

Al dumitale F. Engeb 
Origi:.alul în limba eng:eză 

Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la .e Perreux 

Londra, 8 ian. 0 
Draga mea Laura, 
înainte de toate, „La mulţi ani ! " Et puis apres 3> ,  întrucît 

nu pot suporta gîndul că trebuie să-l traduci pe Walther von 
der Vogelweide după un text mddernizat, îţi trimit o copie 
.după original. Ai perfectă dreptate, metrul şi rima originalului 
trebuie păstrate în orice traducere de poezii sau, dacă nu, se 
ponte proceda cum fac francezii, traducîndu-le de la bun în
ceput în proză. 

I) In manuscris : 89. - Nota red. t) „Sozial-Demokrat". - Nota red. S) - Şi apoi. - Nota trad. 



Scisoi din 180 3 13 

Sper că între timp ai scăpat de gripă. Bîntuie şi pe aici şi  
într-o formă destul de serioasă, deşi pînă acum nimeni din 
cercul nostru nu i-a căzut victimă. Percy e mai bine acum, dar 
Pumps e la pat cu bronşită şi congestie pulmonară ; se va pune, 
totuşi, în curînd pe picioare. Charley R[ osher] este singurul 
dintre cunoscuţii mei care se poate lăuda că a avut grip1. 

Bătrînul Harney se află la Enfield, ţintuit la pat de o bron
şită cronică. Va trebui să mă duc să-l văd într-una din zilele 
săptămînii acesteia. Bietul om ! Un singur lucru îl face fericit, 
gîndul de a fi părăsit America ! Este extrem de amuzant să 
observi în ce măsură America face din toţi englezii patrioţi ; 
Edward n-a făcut nici el întru totul excepţie şi toate astea din 
cauza unei altercaţii pe tema „manierelor" şi „educaţiei" ! 
Yankeii au de altfel şi ei un 0d destul de provocator de a te 
întreba dacă ţara lor îţi place, şi ce gîndeşti despre ea, aştep
indu-se, dsigur, la o explozie de admiraţie. Aşa se face că 
bietul Harney a căpătat o asemenea aversiune faţă de „ţara 
libertăţii", încît acum singura lui dorinţă era să ajungă cu 
bine în „desueta sa monarhie" şi să nu se mai întoarcă nici
odată în ţara yankeilor. Tare mi-e teamă că dorinţa i se va 
împlini. Din punct de vedere fizic este foarte îmbătrînit, dar 
nu-i nici de mirare după opt ani de chinuri provocate de guta 
lui reumatică. Din punct de vedere spiritual însă a rămas 
acelaşi glumeţ maliţios 'şi plin de haz. 

Cînd am primit scrisoarea lui P aul despre noul ziar 31\ 
mi-a părut bine că îi împărtăşisem lui Bonnier părerea mea, 
în sensul că ar trebui să te angajeze pe tine în mod oficial pen
tru redactarea rubricii germane. Acum o să-şi dea seama că, 
fără a fi la curett cu situaţia, consideram totuşi de la sine 
înţeles ca toată lumea să ie plătită. El nu mi-a scris mie, ci 
lui Tussy, anunţînd-o că ziarul va apare la 1 1  ianuarie şi invi
tînd-o să colab9reze .şi să-l convingă şi pe Burns etc. să facă 
acelaşi lucru. 

Cred, într-adevăr, că la Paris eşti aproape singura fiinţă 
-cu capul pe umeri şi mintea limpede ; oraşul acesta pare d1 
scoate oamenii din minţi. Să-l luăm, de pildă, pe Bonnier : 
cîtă vreme a fost aici, era destul de rezonabil ; şi acum, de
dată, din cauza acestui ziar imposibil,. este tot atît de apucat 
-ca Guesde. Un cotidian care nu-şi plăteşt� nici redactorii ,  nici 
corespondenţii şi pe nimeni în general, constituie de la bun 
inceput un dezastru şi înseamnă să fii dat afară de la ziarul pe care de-abia l-ai întemeiat, de îndată ce vei cere plata cu
-venită pentru munca depusă ! El poate să-mi scrie mult şi 
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bine că la partie internationale doit etre ecrasante „ - dar la 
partie parisienne &i este de Ja bun început, ca să spunem aşa, 
inexistentă ! Cum poţi să te aştepţi că de aici vor fi trimise 
a jour fixe 6> articole, astfel ca faptul să poată fi anunţat la 
veille 7> ! Căci de fapt asta aşteaptă el de la noi toţi, de a 
Burns şi Dumnezeu mai ştie de la cine, şi toate astea pentru 
onoarea - onoarea în sine - de a ne putea adresa locui
torilor de la ville lumiere qui se fichent pas mal de nous tous ! b> 

Am impresia că toată această treabă se va termina cu tot 
soiul de încurcături, dacă nu chiar cu conflicte între propriii 
noştri oameni şi tocmai acum cînd lucrurile păreau să se fi 
angajat pe un drum bun. 

1n orice caz v-aş fi foarte recunoscător - şi ar fi util 
pentru noi toţi - dacă tu sau Paul ne-aţi ţine permanent la 
curent cu această chestiune ; căci vom fi cu siguranţă bom
bardaţi cu tot soiul de pretenţii de îndată ce va apare ziarul 
>i experienţa ne-a învăţat că în „interesul cauzei", jumătate din 
fapte ne sînt tăinuite. Va trebui, fireşte, să fim foarte precauţi 
în asumarea angajamentelor, dar în acelaşi timp ar fi de pre
ferat să nu �im nevoiţi de fiecare dată să vă întrebăm în prea
labil cum stau, de fapt, lucrurile. 

Nu înţeleg cum de Guesde acţionează pe cont propriu, dînd 
frîu liber imaginaţiei lui meridionale, fără consimţămîntul lui 
Paul, Deville şi al celorlalţi. Citind scrisorile lui Bonnier rămîi 
cu impresia că oamenii aceştia îşi închipuie că lumea întreag. 
n-are ce face, că nu ştie ce să mai facă cu timpul şi aşteaptă 
cu nerăbdare prilejul apariţiei unui ziar francez la care să 
poată colabora fără plată ! Asemenea lucruri -ar fi tolerate 
în prtidul german şi în id un alt partid. Nu s-aT admite ca un 
singur om să-şi asume responsabilitatea tuturor fără ca aceasta 
sarcină să-i fi fost încredinţată în mod expres ; nu i s-ar per-. 
mite să acţioneze în iluzia şansei de a găsi colaboratori străini, 
iluzie pe care tu şi cu Paul aţi fi putut-o spulbera pe loc ; 
un om care, chiar în eventualitatea că aţi fi putut să-l comba
teţi, tot ar fi acţionat împotriva părerii voastre, izvorîte din-

4) - partea referitoare la viaţa internaţională trebuie să fie pre-
cumpănitoa-e. - Nota trad. �r - partea referitoare la viaţa parizianăJ - Nota trad. •> - la un termen fixat. - Nota trad. 7) - din timp. - Nota trad. 8) - ora5ului-lumină, cărora prea puţin le pasă de noi toţi f 
Nota trad. 
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tr-o mai mare experienţă. Într-adevăr, dacă amicii noştri nu 
vor să se lase conduşi decît de iluziile şi fanteziile lor, nimeni 
nu-i poate împiedica să eşueze în mod lamentabil. 

Sînt chemat e neaşteptate şi trebuie să închei. 

Under der linden 
an der heide, 
dâ unser zweier ette was, 
dâ muget ir vinden 
scheme beide 
gebrochen bluomen unde gras. 
vor dem walde in einem tal, 
tandaradei, 
scheme sanc diu nahtegal. 

lch kam gegangen 
zuo der ouwe : 
do was mîn friedel komen e.  
dâ wart ich enpfangen, 
bere frouwe, 
daz ich bin saelic iemer me. 
kuster mich ? wol tusentstunt : 
tantaradei, 
seht wie rât mir ist der munt. 

Do het er gemachet 
also rîche 
von bluomen eine bettestat : 
des wirt noch gelachet 
inneclîche, 
kumt iemen an daz selbe pfat. 
bî den rosen er wol' mac, 
tandaradei, 
merken wâ mirz h oubet lac. 

Daz er bî mir laege, 
wessez iemen 

Al tău, F. Engels 

{nu enwelle got !), so schamt ich mich. 
wes er mit mir pflaege, 
niemer niemen 
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bevinde daz, wan er unt ich, 
unt ein klPincz vogellîn
tandaradei, 
daz mac wol getri uwe sin. 

enwelle = wolle nicht. 
Pronunţare : 
ie, iu, uo, accentuat pe prima vocală : ie, iu, u6. ci = ci în por
tugheză, italiană, daneză, rusă etc. e +  i, nu a + i ca în ger
mana literară modernă. 
sch = s + eh la fel ca în olandeză şi greacă. h la sfîrşitul silabei sau înaintea unei consoane eh elve-
ţian, nahtegal, seht = nachtegal, secht. 
z = ts, B = ss 
Vocale cu accent circumflex lungi, toate celelalte scurte : 
tal, nu tâl, schamt, nu schâmt. 
Diftongii, fireşte, lungi. 

Publicat peitru prima oară în 
l imba o�iginalului In cartea : 
F. Engels, P. et L. Lafargue 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 
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Originalul b l imba eig.eză 
Tradus d i1 limbile englczi 

şi germană 

Engels către Hermann Engels 
la Engelskirchen 

Londra, 9 ian. 90 

Dragă Hermann, 
Iţi mulţumesc din suflet pentru urările tale, dorindu-vă, 

la rîndu-mi, vouă tuturor, numai bine. Mă bucur să aflu că o 
duceţi cu toţii atît de bine. Nici eu nu mă pot plînge. ln ulti
mul an m-am îngrăşat din nou şi am ajuns acum iarăşi la 168  
pfunzi englezeşti, ceea ce  pentru mine reprezintă cam greutatea 
maximă atinsă ; să nu uităm că totul este numai musculatură 
fermă, sănătoasă, fără pic de grăsime inutilă. Chiar şi cu ochii 
stau mai bine. De obicei, vremea ceţoasă din zilele cele mai 
scurte ale anului e pentru mine perioada critică cînd ochii mă 
supără mai tare ; de data aceasta am suportat-o mai uşor decit 
în alţi ani. Pot spera, decil că în curînd voi putea lucra din 
nou, fără restricţii. Nici dctorii nu vor să oreadă cînd le spun că am şaptezeci de ani. Toţi afirmă că arăt cu zece pînă la 
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cincisprezece ani mai tînăr. Fireşte, toate astea sînt doar aa
renţa, care este înşelătoare ; şi în cazul meu. sub această apa
renţă, se ascund tot felul de mici supărări. Şi tocmai micile ş. 
măruntele plictiseli ajung să reprezinte cu timpul un tot deloc 
neglijabil. Dar în general nu mă pot plînge. Şi cînd văd că 
atîţia oameni îşi otrăvesc viaţa cu nimicuri şi iar nimicuri, 
entru motive total neîntemeiate, pe de-a-ntregul gratuite, mă 
consider încă fericit că mi-am păstrat întreaga bună dispo
ziţie şi pot face haz e seama acestor prostii. 

Şi cu aceasta cred că ai aflat destule despre „importanta" 
mea persoană şi e cazul să pun punct aci. 

Circulara în legătură cu băieţii am primit-o la timp şi m 
băut de îndată - singur, singurel - un pahar de bere în 
sănătatea noilor asociaţi 315• Aţi procedat foarte înţelept luîn
du-i pe tineri ca asociaţi la firmă. Şi aşa ei duceau tot greul 
şi, cînd nu eraţi voi la Engelskirchen, lor le revenea principala 
răspundere. Şi apoi, altfel faci o treabă cînd ştii că poziţia a 
n întreprindere corespunde muncii e care o depui. Şi acum te sfătuiesc pe tine şi pe Rudolf 9> să profitaţi de binemeritata 
dihnă pentru a face cit mai multă mişcare în aer liber, ir în 
timpul verii să călătoriţi (nici vînătorile de toamnă să nu fie, 
desigur, date uiării) şi să vedeţi atunci cum vă veţi pue e 
picioare. 

Am aflat din circulară de moartea lui Fritz Boelling, eau să spun August B[oellig] şi de moartea lui Fritz Osterroth. Au
gust B[oelling] era un om destul de firav, dar a dus-o totuşi 
pînă la optzeci de ani, deşi în ultima vreme a trebuit ă re
nunţe la multe. Categoria aceasta de oameni ştie să se menaje, în timp ce noi, cei care sîntem mai sănătoşi, tragem şi ai 
te la bătrîneţe, pînă ce dă cine ştie ce năpstă peste noi şi ne 
dboară. Dar nici asta nu-i prea rău şi are şi anumite avntae. Tu, în orice caz, eşti privilegiat entru că peste doi-trei 
ani îţi vei avea propriul doctor l> , căruia îi vei da n îngrijire 
corpul, scăpînd şi în acestă privinţă de orice răspundere. 

Să sperăm că Emmei 11> îi va prii prăjitura de Anul Nou, 
tot a}a cum mi-au priit şi mie nenumăratele prăjituri germane 
cu care mă delectez de trei săptămini încoace. Şi toae se� 
in afară de, e ingă şi o dată cu plumuddingul obligatoriu, 
mince pies 1). etc. Avem acum o sobă de gaz, entru că vechea 

•1 Rdolf Engels. - Nota red. 1) Walter Egels. - N. red. U) Emma Engels. - Nta red. J� - eri. - Nota trad. 
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,Oba nu mai tragea ca lumea, iar proprietarul nu vrea să fac[t 
una nouă. Acea,tă trecere de la bucătăria grea la cea uşoari 
i-a provocat bătrînei mele menajere un adevărat entuziasm 
pentru pr>pararea de dulci uri , pc care acum trebuie să le 
consum . 

A�a-numita gripă, care, de fapt, parc să fie cu totul alt
ceva decît binecunoscuta n oastră gripă, s-a răspîndit acum )i 
aici ,  cîţiva cunoscuţi de-ai mei i -au şi căzut victimă. Duminicd 
trecută a luat m asa Ia m ine un englez care, de teama boli i ,  
poartă totdeauna la e l  o sticluţă d e  chinină c u  amoniac, d i n  
care s e  servea î n  t impul mesei ! Să-i fie d e  bine ! Dar e u  prc
f>r o gripă unui amestec amar şi puturos pc care să-l î nghit 
între friptură şi legume, stricînd totodată bunătatea de viri ·t 

Aşadar, ţ i neţi-vă b i ne şi nu vă pi erdeţi cu firea. 
Calde salutări Emmei, copiilor, lui Rudolf şi ţie. 

Bătrînul tau, . 

Publ i cat pentru prima oară în 
.,Deut�d1' Revuc�, Jg. 46, Bd. II.I ,  1931 · 

l62 

Friedricli 
I •  

Originalul în l i mba germani 
Tradus d i n  l imba gcrma.1f 

Engels către Hermann Schl i ter 
la New York „ 

Londra, 11 i a n .  9d 
Dragă Schlit>r, , 
Mulţumiri  d1lduroasc pentru felicitările prieteneşti dîn 

partea ta şi a soţiei tale ; la rîndul nostru, vă transitein acc
lcasi si n cere urări .  Scrisoarea ta d i n  1 iulie am pri m i t-o l "t 
timpul său, d' asemenea "ziarul „Commonwealth" ,  cu copac.11 
Uriaş· :  Marx înconj urat de locuitorii' noului Ierusalim comun i�t.  Şi articolul despre G. Weerth, dar numai nr.  1 ,  sfîrşitul , din 
p[1cate, n u  mi-a parvenit. 

In ce-l priveşte pe Reid, i -am tri11is scrisoarea ta lui ŢussY, 
rugînd-o �ă ceară informaţ i i  lui Champion („Labour Elector'• ) ,  
d a r  pîn[1 a,tă:i n - a m  primit n i c i  un răspuns 316. Oame n i i  d e  
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aici sînt foarte delăsători cînd e vorba de ceva ce nu-i intere
sează în mod direct şi, în afară de aceasta, sînt prinşi cu tot 
felul de treburi. S-ar putea ca mîine să aflu ceva de la Tussy 
şi în acest caz, îţi comunic cu următoarea scrisoare. 

Povestea cu călătoria lui John Burns spre meleagurile 
voastre mi se pare prea puţin probabilă. Cu greu poate pleca 
le aici, fără să elibereze astfel calea concurentilor săi . De alt
fel, trebuie să fie prezent şi în County Council 219, deoarece e 
sţngurul care-i reprezintă pe muncitori acolo. 

· Torentul furtunos al mişcării din vara trecută s-a mai 
d�molit. Şi, ce este şi mai bine, simpatia nechibzuită a şleahtei 
burgheze faţă de mişcarea muncitorească, manifestată cu ocazii 
grevei docherilor 44, s-a evaporat şi ea, făcind loc sentimentului 
mult mai firesc de suspiciune şi teamă. În greva de la Socie
tatea de gaz din sudul Londrei 312, care le-a fost impusă C) 
forţa muncitorilor de la Gas-Company, muncitorii Sînt iarăşi 
>foguPi, părăsiţî de toţi filist ini i .  Şi asta este foarte bine şi . ş 
aori mult ca Burns să facă pe pielea lui această experienţă cu 
o grevă, cohdusă chiar de el, căci în această privi11ţă îşi face 
tot soiul de iluzii. 

. Cu asemenea ocazi� apar tot felul de fricţiuni, cum ar fi 
acelea d intre muncitorii Societăţii de gaz şi docheri, ce� c� 
de altfel, era de a.teptat. Dar mas�le s-au pu, în mişcare iJ 
nimic nu le mai poate opri . Cu cit stavila va fi maţ puternica, 
cu atît mai violentă va fi străpungerea ei. Aceşti muncitori 
necalificaţi se comportă cu totul altfel decît birocraţii pedan�i 
din vechile trades-unionur� ; nici urmă din vechil\l sptrit �on
f qrmist, de breaslă ca, de exemplu, c5l din Asociaţia meca
nicilor 317 ; dimpotrivă, lozinca generala este :1 organizurea tu
tfror trades-unionurilor în veder�a unei înfrăţiri şi a luptt.i 
d.eschise împot�iva capltaluluL De pddă, în .greva tohedl9r, ll 
docurile comerciale trei mecanici au menţinuţ în funcţiune ma
şjna cu aburi. Burns Şi1 Mann au fost solicitaţi' - ambii sînt şi 
ei mecanici, iar Burns face parte din exec.ltivul lu� �nalga
:nated Engineers trade-unions - să„i convingă pe cei trei să 
plece, pentru a astfel nic� o macara s� nu m-i po9tl lucra �i 
t�pp�1ia din , docuri să _fie siliţă să ceg�ze. Cei trei mecanici 
au refuzat 9â piece, executivul n.a intervenit şl aşa-se �xplică 
prelungirea grevei l Apoi, l. fa'brica de cau�iuc de la S.ilver1 
town 292 greva - care a durat 12 săptămîni - a eşuat tot 
din cauza mecanicilor, care ,n-au v;ut să. participe, ba chiar 
împotriva regulamentului J.liunii lor au făcut muncă necalifi
cată ! Şi de ce asta ? Pentru „a limita aflu�nţa de muncitvril 
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smintiţii aceştia au adoptat o hotărîre prin care nu sînt 
admişi în uniunea lor decît acei care au absolvit un curs e 
clificare în toată regula. în felul acesta ei au creat o armată 
de concurenţi, aşa-numiţii black legs 13> , care sînt la fel de pri
cepuţi ca ei şi ar dori să intre în uniune, dar sînt siliţi să rămînă 
în afara ei, adică black legs, din cauza acestei pedanterii fără 
nici o noimă în momentul de faţă. Ştiind că în docurile comer
ciale, ca şi la Silvertown, aceşti black legs le-ar fi ocupat ime
diat locul, ei au rămas pe poziţie, devenind ei înşişi black legs 
faţă de grevişti. Cred că-ţi dai seama de deosebire : noile 
trade-unionuri sînt solidare între ele, la actuala grevă de la 
Societatea de gaz, Sailors and (Steamers) firemen, Lightermen. 
Coal Carters 14> etc. merg mină în mină, afară, bineînţeles, de 
mecanici, care şi de data aceasta lucrează mai departe. 

Şi totuşi, aceste vechi şi îngîmfate trades-unionuri vor 
fi foarte curînd puse cu botul pe labe, principalul lor sprijin, 
London Trades Council 318, îşi va pierde treptat autoritatea în 
faţa noilor uniuni şi în doi-trei ani cel mult va fi revoluţionat i Trades Unions Congress 69• Şi chiar la următorul congres, 
Broadhust şi partizanii lui vor avea o nemaipomenită sur
priză. 

Faptul că le-aţi venit de hac lui Rosenberg et Co. 24 este 
fare imp>rtant entru evoluţia voastră din ceainicul am:•
rcano-socialist. Partidul german de dincolo, ca atare, trebuie ă se prăbuşească, fiind cel mai mare obstacol ; muncitorii ame
ricani nu vor intirzia să se afirme, dar, ca şi englezii, vor merge 
e un drum propriu. Nu le poţi vîrî în cap dinainte o i.e 
anume ; doar propria lor experienţă şi propriile lor greşeli. 
pcum şi urmările nefaste ale acestora îi vor face în cele din 
umă să se aplece asupra teoriei şi atunci totul va fi în eă. Popoarele de sine stătătoare merg e propriul lor drum 
şi dintre toate, englezii şi vlăstarele lor sint cele mai indepen
d€mte. Îndărătnicia si dîrzenia lor insulară ne irită destul de 
des, dar constituie � garanţie că, odată început, lucrul va fi 
dus la bun sfîşit. 

Cu sănăatea o duc bine, în g€neral, ir staea chilT s-. 
meliorat în sfîrşit, dar mai mult de trei ore (la lumina zilei) 
tot nu am voie să lucrez. Nim se simte şi ea bine. în familia 
Rsher înîi s-a îmolnăvit Percy, aoi Pumps. Aveling se 
griat. în Kentish Town toate sint ca mai înainte, cu obişnui-

111 - spărgăori de evă. - Nta td . • ,, - marinari şi fchişti de vaore, muicitori din ort, cărăuşi 
de ârbuai. - Nota td. 
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tele perdafuri din Germania. Soţii Ede s-au aclimatizat destul 
de uşor, la fel şi soţii Fischer. 

Spune-i lui Sorge că va primi zilele astea o scrisoare. Tu 
însă ai aşteptat atîta vreme, incit ţie trebuia să-ţi scriu mai 
întîi . Salutări călduroase ţie şi soţiei ţale, de la Nim şi de la 

Publicat pentru prima oară într-o 
formă prescurtată îa cartea : 
"Briefe und Auszlge aus Briefen 
von Job. Phil.  Bcker, 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. XXVIII, ed. rusă, 1940 

163 

al tău F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Pasquale Martignetti 

la Benevent 

Londra, 13 ian. 1890 

Dragă prietene, 
Am chibzuit la povestea cu recomandarea pentru Buenos 

A�res. Nu pot Să-i înşel e aceşti tovarăşi în privinţa celor 
întîmplate. Mă bucur de încrederea muncitorilor în măsura în 
care, în toate împrejurările, le spun adevărul şi numai adevărul. 

în locul dumitale eu aş prefera să plec fără nici un fel de 
recomandare. E suficient ca o singură persoană de peste ocean 
să afle de condamnarea dumitale, şi vor mai şti şi alţi o sută 
de ea şi mai ales aceia care nu citesc mărturia mea şi nici nu 
pun prea mare preţ pe ea. Şi în acest caz vei fi şi acolo în 
aceeaşi situaţie ca şi aici, condamnarea te va urmări pretutin
deni. Mai bine ai începe o viaţă nouă sub un nume nou. Eşti 
tînăr şi, judecind după fotografia dumitale, puternic, deci, 
curaj ! 

Pentru orice eventualitate anexez însă citeva rînduri în 
care declar în favoarea dumitale tot ce poate fi spus cu con
ştiinţa împăcată. Dar te sfătuiesc încă o dată să n-o floseşti. 
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Poate că, în felul acesta, în primele zile lupta va i îngreunată. 
Dar nu încape îndoială că, în timp, o ruptură totală cu trecutul o va simplifia mult. 

Trebuie să ştii, deci, ce ai de făcut. Să sperăm însă că toate 
aceste precauţii vor fi inutile şi că la Curtea de Casaţie ţi se 
va face dreptate. 

Adrese : 

Sincer, al dumitale, 
F. Engels 

Redacţia „Vorwărts" : Calle Reconquista 650 nuevo 
(străzile au numere vechi şi noi). 

Asociaţia „ Vorwărts" 319, Calle Comercio 880. 

Domnul Pasquale Martignetti din Benevent (Italia) a pur
tat timp de şase ani o corespondenţă regulată cu mine. A în
văţat limba germană în condiţii foarte grele, dovedind o mare 
perseverenţă, pentru a face accesibil compatrioţilor săi, în tra
ducere, socialismul ştiinţific german. El a tradus în italiană 
mai întîi lucrarea mea : „Dezvoltarea socialismului de la uter 
pie la ştiinţă" şi ma. tirziu „Originea familiei etc." şi a 
publicat traducerile după ce au fost revăzute de mine. Publica
rea traducerii lucrării lui Marx : „Munca salariată şi capital " 
a fost împiedicată de împrejurări nefavorabile 15). 

D-l Martignetti a fost conţoist în biroul notriatlui re
gal - o instituţie juridică - din Benevent. Aici împotriva lui 
s-a făcut o reclamaţie de delapidare de fonduri, după cite 
mi se pare mie ca o răzbunare pentru activitatea lui de scrii

tr socialist ; în cele din rmă, d-l Mcrtignetti a fost condam
nat de judecătorii italieni din două instanţe la o pedeapsă cu 
închisoare. Eu n-am citit nici dosarul procesului, nici notele 
privind dezbaterile procesului, ci doar documentele justifica
tive ale acuzatului . Cred însă că a fost condamnat pe nedrept 
şi anume din următoarele motive : 

1 .  pentru că a fost acuzat ca complice al unui alt acuzat 
principal ; dar acest acuzat principal a fost achitat, în timp 

16> In ciornă urmează fraza : prin acastă activitate d-l Martignetti 
şi-a cî5tigat meite incontestabile in mişcarea muncitorească, mai a!es 
in ce priveşte înţelegerea reciprocă dintre socialiştii italieni şi ger
mani. - Nota re. 
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ce d-l Martignetti, care nu putea fi decît ajutorul aceluia, a 
fost condamnat ; 

2. pentru că suma pretins delapidată a fost evaluată ini
ţial la 10 OOO de franci, micşorîndu-se treptat, pe parcursul 
procesului, şi ajungînd în cele din urmă la 500 de franci ; 

3. pentru că prefectul din Benevent, un înalt funcţionar 
regal, era într-atît de convins de nevinovăţia lui, încît după 
concedierea de la biroul notariatului şi chiar în timpul pro
cesului i-a dat de lucru în propriul lui birou ; 

4 .  deoarece el, ca simplu conţopist, nu avea în general 
ocazia să manipuleze banii statului ; aşadar, n-avea ce să de
lapideze. 

Dar indiferent cum se va termina procesul, d-l Martignetti 
va prefera, probabil, să părăsească Italia şi să-şi caute o nouă 
patrie. Pentru această eventualitate îi las libertatea de a se 
folosi de acest atestat în orice chip va găsi de cuviinţă. Dacă 
pe undeva va întîlni tovarăşi germani, cărora părerea mea nu 
le e ou totu11 indiif erentă, îi rog să fie convdnşi că cele de mai 
sus coespund adevărului şi că nu l-am ascuns absolut nimic 
din cele ce cunosc. Dacă vor putea să�l ajute în obţinerea unei 
slujbe din care să-şi poată cîştiga cinstit cele necesare traiului 
şi să-şi întemeieze o nouă existenţă, ei vor veni astfel în aju
torul unui om care, după părerea mea, a fost persecutat numai 
pentru activitatea sa în slujba mişcării muncitoreşti internaţio
nale. 

l 22, Regent's Park Road, N. W. London, 13 ian. 1890.  

Publicat pentru prima oară în 
limba originalului în cartea : 
_La corrispondenza di Marx e Engels 
con italiani, 1848-1895". Milano, 1964 

1 64 

(ss) Friedrich Engels 

Tradus din limba germană 

Engels către Eleanor Marx-Aveling 
la Londra 

Londra, 14 ianuarie 189> 

Chiar acum am primit scrisoarea alăturată 30 - marţi 
9.30 p.m. Ţi-o trimit şi ţie, nu cred că-i nevoie de un răspuns 
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lung, eu în orice caz n-am timp să-l scriu. Te rog, trimite-mi-o 
înapoi. 

Sper că Edward se simte mai bine. Ce spune doctorul ? 

l tău 
F. E. 

Originalul n limba engleză 
Tradus din limba germană 

1 6 5  

Engels către Hermann Schllter 

la New York 

Brs ne transmie că nu-l cunoaste e esectivul 16), 
este în orice caz un tip obscur 17>. 

· 
Multă gripă în jurul nostru, pînă acum ne-a ocolit. Altfel 

nimic nou. 

(Londra) 15.1.90 

1 6 6  

Al tău, 
F. E. 

Original·l in limba germană 
Tradus din l imba germană 

Engels către Charles Rosher 
la Londra 

(Ciornă) 
{Londra, înainte de 19 ianuarie 1890] 

Dragă Charles, 
La două luni după ce l-ai angajat pe Percy, mi-ai scris 

cerîndu-mi să-ţi acord un împrumut şi anume în termeni care 

H) George W. Reid. - Nota red. 
17) Vezi volumul de faţă, p. 287-288. - Nota red. 
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nu lăsau nici o îndoială asupra intenţiei dumitale de a-i anula 
contractul, în caz că nu ţi-aş satisface dorinţa. Nici n-am apu
cat bine să resping cererea şi ai şi reziliat contractul. Nu poţi 
tăgădui că, dacă ai fi dorit să dai impresia că angajarea în 
servici nu a fost decît o formulă prealabilă pentru o cerere de 
împrumut, nu puteai s-o faci mai bine. Dumneata susţii însă 
că între cele două acţiuni nu există nici o legătură şi eu, fi
reşte, trebuie să te cred. 

167  

Al dumitale, F. E. 
Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 

la Berlin 

Londra, 23 ian. 90 

Dragă Bebel, 
Te felicit pentru achitarea de la Elberfeld 306 şi nu mai 

puţin pentru mdul strălucit în cae .ai susţinut acest proes, 
aşa cum a rezultat destul de clar chiar şi din slabele relatări 
ale presei. Nu a fost o treabă uşoară să te impui în compania 
unui grup de 90 de acuzaţi, printre care un Rollinghoff şi poate 
şi alte elemente de o calitate îndoi elnică ; dar nu cred că d-l 
Pinoff ar dori să te mai aibă vreodată în faţă, pe banca acuza
ţilor. Individul acesta reprezintă întruchiparea cea mai desă
vîrşită a procurorului germano-prusac. El interpretează legea 
aşa cum Bismarck interpretează constituţia şi anume, tot aşa 
cum studentul din corporaţia germană interpretează la cir·· 
ciumă codul studenţesc privitor la bere : cu cit mai absurd, cu 
atît mai bine. Juriştilor francezi - de cei englezi nici să nu 
mai vorbim - li s-ar face părul măciucă. 

Astăzi se reiau, probabil, la Berlin, dezbaterile cu privire 
la legea împotriva socialiştilor 321• Cred că ai dreptate cind de
clari (în „Arb[iter] - Z[ei}t[un]g" 322 că cea e Bismarck nu 
va obţine de la actualul Reichstag, va obţine de la următorul, 
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căci torentul în continuă creştere al voturilor noastre va frînge 
coloana vertebrală a oricărei opoziţii burgheze. In această pri
vinţă nu împărtăşesc părerea lui Ede. El şi Kautsky - ambii 
au o anumită predispoziţie pentru "politica înaltă" - consi
deră că la viitoarele alegeri trebuie obţinută o majoritate os
tilă guvernului, ca şi cînd aşa ceva ar fi posibil în cadrul par
tidelOr burgheze din Germania ! Progiiştl 64 vor dispare în 
momentul în care va fi abrogată legea împotriva socialiştilor ; 
elementele burgheze din rîndurile acestora vor trece la naţio
nal-liberali 323,  mic-burghezii şi muncitorii, la noi. De aceea, 
ori de cîte ori va exista primejdia ca legea împotriv� socia
liştilor să cadă, progresiştii vor bate în retragere. Dar şi în 
celelalte probleme, Bismarck va obţine totdeauna o majoritate. 
Chiar dacă în primul an s-ar lăsa mai geu, ba chiar l-ar mai 
şi înfrunta, în al doilea an el ar şti cum să-i ademenească ; 
doar şi-au asigurat pentru cinci ani alegătorii ! Dar dacă Bis
marck s-ar curăţa sau ar deveni, dintr-un motiv sau altul, ino
fensiv, n-ar mai avea nici o importanţă cine e în Reichstag 
(mă refer la burghezi ii nu la iunkeri) ; şi unii şi alţii sînt în 
stare să-şi scuipe în faţă zeii de ieri, de îndată ce vîntul bate 
din altă direcţie. Nu văd, deci, nici un motiv pentru a nu le 
plăti de data asta progresiştilor pe măsură, pentru comportarea 
lor infamă din 87 324 şi pentru a-i lămuri că depind numai de 
bunăvoinţa noastră. Hotărîrea lui Parnell din 1886 ca irlan
dezii din întreaga Anglie să voteze cu toryi şi împotriva li
beralilor, deci, pentru prima oară din 1 800 încoace1 să nu mai 
constituie o masă de manevră electorală a liberailor, a fost 
aceea care i-a silit în decurs de şase săptămîni pe Gladstone 
şi pe liderii liberai să susţină Home Rule-ul 325• Dacă se mai 
poate obţine ceva de la progresişti, atunci doar dovedindu-le 
:ad oculos că în eventualitatea unui balotaj , depind de noi. 

Alegerile în sine 326 mă bucură imens. Muncitorii noştri 
germani vor arăta încă o dată lumii faimosul oţel călit din 
care sînt făuriţi. S-ar putea ca în Parlament să întîlniţi un 
nou element : reprezentanţi ai muncitorilor care nu sînt încă 
socialişti. In mişcarea minerilor 24 vedeţi n exemplu de felul 
cum se desfăşoară acţiunea aici : o pătură a clasei muncitoare, 
pînă acum indiferentă, în cea mai mare parte insensibilă la 
a�itaţie, este smulsă din letargie, de lupta pentru interesele 
sale cele mai arzătoare, burghezia şi guvenul o azvîrl direct 
în mişcare şi, aşa cum stau lucrurile acum, aceasta înseamnă 
că, dacă nu vom încerca să precipităm iolent evenimentele, 
aceşti muncitori vor fi împinşi în braţele noastre. Şi aici si-
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tuaţia e aceeaşi : doar că aici, în locul unui partid socilist 
puternic, în spatele muncitorilor se află o serie de clici mă
runte, dezbinate, dirijate în majoritate de carierişti literari 
sau de nătîngi poetici. Şi totuşi, nici aici mişcarea nu mai poate 
fi ţinută în frîu, şi tocmai aceste mase care tind spre noi vor 
lichida curînd cu clicile şi vor crea unitatea necesară. La noi, 
acest element nou va face ca viitoarele alegeri să fie cu atît 
mai interesante. 

Tocmai am primit cuvîntarea ta de la Hamburg 327, dar nu 
pot s-o citesc decît după masă. 

Francezii organizează colecte de bani entru alegerile 
voastre. Nu cred că vor strînge mare lucru, principalul îl con
stituie demonstraţia de internaţionalism. 

Dacă nu intervine nimic neprevăzut, pacea pare asigurată 
în anul acesta, mulţumită uriaşului progres al tehnicii, care 
scoate din uz fiecare puşcă nouă, ficare tip nou de pulbere etc. ,  
chiar înainte de a fi fost experimentate de o ingură armată, 
şi datorită temerii generale de a dezlănţui uriaşe mase de oa
meni şi imense forţe de distrugere despre care nimeni nu ştie 
cum vor acţiona în practică ; de asemenea, mulţumită france
zilor, care l-au lăsat să cadă pe acel Boulanger plătit de ruşi 
(care-i puseseră la dispoziţie 1 5  milioane de franci), înlăturînd 
astfel ultima şansă de restaurare a monarhiei (căci acesta era 
singurul rol al lui B(oulanger]), Numai că ţarul lBJ şi diploma
tia rusă nu obişnuiesc să se apuce de vreo treabă înainte de a 
fi siguri de rezultat. O alianţă cu republica li se pare prea pu
ţin sigură ; în aeastă privinţă dinasbia de Olleas ar fi de pre
ferat. De altfel, nici campania anti-turcă pusă la cale aici de 
Gladstone în favoarea prietenilor săi ruşi nu are efectul scon
tat 328, şi, cum Gladstone nu se află încă la putere, iar guver
nul  tory este în mod indubitabil filo-germano-austriac şi pnti
rus, tătucul trebuie să mai aibă răbdare. Trăim, ce-i drept, pe 
un butoi de pulbere şi o singură scînteie poate să-l arunce 
în aer. 

otidianul parizian al prietenilor noştri, e care L[ieb
knecht] l-a şi anunţat în ziarele ermane. încă nu s-a născut. 
Durerile facerii nu s-au terminat. ln 2-3 săptămîni situaţia 
se va decide. ln orice ca(, de cînd avem o fracţiune în Cameră, 
lucrurile stau mai bine şi cu timpul chiar la Paris posibiliştii 
şi boulangiştii vor fi, probabil, din nou înfrînţi. ln provincie„ 

18> Alexandru al I II-iea. - Nota red. 
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dintre toate fracţiunile socialiste, noi sîntem singurii stăpîni pe 
situa�ie. 

Nici din America nu veţi primi cine ştie ce fonduri. Asta 
este bine de fapt. Un partid american adevărat este pentru voi 
şi pentru lumea întreagă mai de folos decît cele cîteva parale 
pe care le-aţi primi tocmaii pentru că aşa-numitul irtid de 
acolo nu a fost de fapt un partid, ci o sectă şi pe deasupra, o 
sectă pur germană, un vlăstar al partidului german răsărit pe 
pămînt străin i alcătuit  din elemente învechite specific las
salleene. Acum însă clica Rosenberg a fost răsturnată 54 şi în 
felul acesta a fost înlăturat cel mai greu obstacol pe calea 
dezvoltării şi transformării într-un adevărat partid american. 

Calde salutări ţie şi soţiei tale, 

Publicat pentru prima oară în : K. Marx şi F. Engels. Opere, voi .  XXVIII, ed. rusă, 1940 

168  

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba ge�mană 
Tradus din limba germană 

Engels căte Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 8 febr. 90 

Dragă Sorge, 
Am primit scrisoarea ta din 14 şi două cărţi poştale în le

gătură cu Hermann Schl[uter]. 
După părerea mea, prin trecerea socialiştilor voştri oficiali 

la naţionalişti 56 nu pierdem mare lucru. Dacă aceasta ar face 
ca de întregul Partid muncitoresc socialist german 14 să se 
aleagă praful şi pulberea, noi n-am avea decît de cîştigat� dar, 
din păcate, nu se va întîmpla aşa. Pînă la urmă, elementele 
într-adevăr de nădejde tot s, vor uni, şi asta cu atît mai re
pede cu cît neghina se va alege mai curînd de la sine ; ele se 
vor dovedi caplbile ca, în momentul cînd înşeşi evenimentele 
vor împinge proletariatul american înainte, să preia conduce
rea, graţie superiorităţii lor teoretice şi practice şi atunci te 
vei convinge că munca pe care aţi depus-o ani de-a rîndul nu 
a fost inutilă. 
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Nici la voi, nici aici, şi acum nici în regiunile carbonifere 
din Germania, mişcarea nu poate fi impulsionată prin simple 
predici. Oamenii trebuie convinşi prin fapte şi atunci mişcarea 
se va desfăşura într-un ritm rapid, cel mai rapid, fireşte, acolo 
unde o parte a proletariatului este deja organizată şi evoluată 
din pnct de vedere teoretic ca, de pildă, în Germania. Minerii 
sînt astăzi în mod potenţial şi necesar de partea noastră ; în 
bazinul Ruhr-ului mişcarea creşte cu repeziciune. Urmează 
apoi minele de cărbuni din Aachen, din Saar, din Saxonia, din 
Silezia inferioară şi, în sfirşit, Waerpolaken 39 din Sileia 
superioară. Dată fiind situaţia partidului nostru în Germania, 
un impuls izvorît din înseşi condiţiile de trai ale minerilor va 
fi suficient, pentru a provoca o mişcare de nestăvilit. 

Aici situaţia se prezintă cam la fel. Mişcarea care acum, 
după părerea mea, nu mai poate fi înăbuşită, a început prin 
greva docherilor 44 şi a fost determinată de nevoia imperioasă 
de apărare. Dar şi aici terenul a fost pregătit în aşa măsură 
de agitaţia făcută prin toate mijlele în ultimii opt ani, incit 
muncitorii, fără a fi ei înşişi sociaişti, şi-au ales conducători 
numai dintre socialişti. Acum apucă şi ei, fără să-şi dea seama, 
pe o cale justă din punct de vedere teoretic, they drift into 
it 19>. Mişcarea s-a întărit atît de mult, incit cred că va para 
fără piedici deosebite inevitabilele greşeli şi urmările lor, pre
cum şi fricţinile dintre diferitele trade-unionuri şi conducă
torii lor. ln legătură cu aceasta voi reveni cu amănunte pe 
parcus. 

Cred că şi la voi, în America, lucrurile stau tot aşa. Pe 
cei din SchleswigHolstein şi urmaşii lor din Anglia şi Ame
rica 30 nu îi poţi converti numai prin prelegeri savante. Indi
vizii aceştia îndărătnici şi înfumuraţi trebuie să simtă totul pe 
propria lor piele. De fapt, aşa se şi întîmplă din an în an şi 
într-o măsură tot mai mare : ei sînt însă ultraconservatori toc
mai pentu că Ameica este o ţară plr buTiheză, cae nu a"e 
nici un trecut feudal şi este mîndră de orînduirea ei pur bur
gheză - aşa se face că ei se scutură de balastul mentaităţii 
tradiţionale doar prin proprie experienţă. Aşadar, pentru a avea 
o mişcare de masă trebuie să se înceapă cu trades-unionurile 
etc., pe care numai înfrîngerile le vor sm să păşească înainte. 
Dar, odată făcut primul pas dincolo de limitele concepţiilor 
burgheze, mişcarea va înainta repede, aşa cum înaintează totul 
în America ; valul mişcării, care creşte prin forţa lucrurilor, le 

191 - Pi sînt atraşi pe acea�tă ale. - Nota trad. 
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va pune placizilor schleswig-holsteinieni anglo-saxoni ardei 
sub coadă şi atunci elementul venetic, activizat se va impune 
şi el în cadrul naţiunii. Consider declinul partidului specific 
german, cu lasslleanismul lui, cu ridicula lui confuzie teore
tică şi cu aroganţa inerentă drept o adevărată fericire. Abia 
cînd vor fi înlăturate aceste elemente sectariste, se vor vedea 
din nou roadele muncii voastre. Legea împotriva socialiştilor 10 
a fost o nenorocire nu numai pentru Germania, dar şi pentru 
America, unde s-au efugiat ultimii nepricopsiţi. ln America 
m-a frapat adeseori faptul că la tot pasul întîlneşti asemenea 
figuri, care în Germania au dispărut, prosperînd în schimb 
peste ocean. 

Aici a izbucnit din nou furtuna într-un pahar cu apă. 
Probabil că ai văzut în „Labour Elector" certurile în legătură 
cu Parke 331, redactor adjunct la "Star", care într-un ziar local 
l-a acuzat făţiş pe lordul Euston de pederastie, pornind de la 
bugger-scandals 20> din rîndurile aristocraţiei. Articolul era in
fam şi absolut personal, cazul nu avea un caracter politic. A 
provocat însă un imens scand., „Sar" a ridicat mănua şi l-a 
atacat direct pe Burns, iar Burns, în loc să se consulte cu co
mitetul, l-a dezavuat direct pe Champion în „Star". La comi
tetul ziarului „Labour Elector" a fost un mare tărăboi, toţi erau 
împotriva lui Champion, dar fiecare dintre ei voia să ajungâ 
în parlament şi fiecare avea deci interese proprii ; în conse
cinţă nu s-a luat nici o hotărîre, poate şi pentru că nu aveau 
nici o putere (Champion îi declarase lui Tussy, în toamna tre
cută, că ziarul aparţine comitetului, că el e doar un redactor, 
care poate fi oricind revocat ; dar asta e greu de crezut) - pe 
scurt, Burns şi Bateman s-au retras din comitet din cauza 
acestei istorii ; Burns şi din cauza articolului şovin cu privire 
la scandalul prtughez 32, iar săptămîna aeasta întregul comi
tet a d�ipăut din coloanele zi arului. Acum Tussy a contra
mandat şi ea colabwrea cu Ch[ampion], căruia pînă acum îi 
trimise notiţe inernaţionsle dspe Frnnţa, Gania, Belgia, 
Olanda şi Scandinavia ; nroziile dspre Spania, Portugalia, 
Mexic etc. provin de :Ia Cunninghame-Graham, un ost femier 
foarte cumscade, f rte urajos, dar şi tot aitit de confuz. 

Mie cazul acesta îmi dovedeşte doar că Champion a luat 
într-advăr ni de 1a tri şi că acum, la deschiderea Parla
mentului, trebuia să facă ceva ontra value received 21>. Au-

0) - candalurile hmsexule. - Nota trad. 11) - suma iită. - Nota trad. 
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torul articolului este, după cît se pare, ex-amicul nostru de la 
Haga, Maltmn Berry, care aici trce drept agent tory şi dspre 
care Jung, Hyndman etc. răspîndesc istorii extraordinare, dar 
scornite. Adevărul ese că toţi acşti domni se comportă ca 
nişte neghiobi, iar Champion se ratează definitiv din cauza 
aestor istorii ; la o intrunirre a propriei sale Labou' Eeotoral 
Association 216 a fost fluierat să coboare de la tribună şi a fost 
nevoie de doi poliţişti care să-l ia sub protecţia lor. Fireşte, 
asta i-a dat apă la moară lui Hyndman, dar cred că aceşti 
domni s-au dus amîndoi la fund. Ce va urma, se va vedea de 
aci înainte. Dar mişcarea nu va pieri, după cum nu a pierit 
nici din cauza înfrîngerii grevei de la Societatea de gaz din 
sudul Londrei 32, Oamenii erau prea cocky 2>, au obţinut totul 
prea uşor, aşa că acum nu le strică cîteva checks 23>. 

La Paris, oamenii noştri tot mai încearcă să editeze un 
cotidian. Cotidianul posibilist „Parti Ouvrier", susţinut de gu
vern, şi-a încetat apariţia, on n'a plus besoin de ces messie
urs ! 4' 

„Time" al lui Bax este o gazetă burgheză absolut obişnuită 
şi se teme de moarte să nu ajungă socialistă. Situaţia aceasta 
însă nu va mai putea continua, dar o revistă lunară pur socia
listă, mai ales la preţul de 1 sh. exemplarul, încă nu prea are 
şanse aici. De îndată ce va apare ceva interesant în ea, ţi-o 
voi trimite. 

Avem şi noi aici naţionaliştii noştri. Fabienii 178, o clică 
bine intenţionată de burghezi „cultivaţi" care l-au combătut 
pe Marx pe baza putredei economii vulgare a lui Jevons 6, atît 
de vulgară, încît poţi face cu ea orice, chiar şi socialism. Scopul 
ei principal este ca şi în America să-l convertează pe burghez 
la socialism, pe care să-l introducă astfel peacefully 5> şi con
stitutionally 26> .  ln acest sens au publicat o carte groasă scrisă 
de 7 autori 333• 

Sper că o duci în continuare bine cu sănătatea şi că te-ai 
obişnuit cu munca pe care o faci. 

Cu Percy Rosher am păţit-o cam la fel ca tine cu 
Adolph l, nai că ceva mi rău. Băiatul a srîntit-o de-a 
binelea cu mania lui speculativă. Familia lui şi cu mine am 

2) - plini de ei. - Nota trad. 2a) - obstacole. - Nota trad. H) - nu mai e nevoie de aceşti domni. - Nota trad. 25) - pe cale paşnică. - Nota trad. H) - pe cale constituţională. - Nota trad. 27) - fiul lui Sorge. - Nota red. 
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foit nevoiţi să cădem la o înţeJegere cu creditorii şi acum el 
stă aici şi încearcă să găsească un servici. Dar mai bine să nu-i 
spui nimic de asta lui Schliter, ca să nu ajungă totul din nou 
aici. 

Starea ochilor mei se pare că s-a ameliorat ; m-am îngră
şat cu 10 pfunzi, în schimb a trebuit să renunţ aproape com
plet la fumat din cauza insomniei şi acum am impresia că 
uneori şi alcoolul are acelaşi efect supărător. Ar i într-adevăr 
o amară ironie, dacă, la bătrîneţe, aş ajunge teetotaller 28>. 

Salutări cordiale soţiei tale, 
al tău, 

F. E. 
Nici Schorlemmer nu re voie să bea . 

Pub:icat pentru prima oară 
iltr-o formă prescurtată în cartea : 
"Briefe und Auszige aus Briefen von 
Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge uld Andere". 
Stuttgart, 1906 şi în întregime in : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVII I, ed. rusă, 1940 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel, 
la Plauen, lingă Dresda 

Londra, 17 februarie 90 

Dragă Bebel, 
Karl K[autsky] spunea că intenţionaţi să-mi telegrafiaţi 

pe 20 seara rezultatele care vor fi cunoscute şi în legătură cu 
aceasta voiam să-ţi comunic anumite amănunte privind felul 
în care se distribuie aici noaptea telegramele, pentru ca, din 
necunoaştere, să nu iasă vreo încurcătură şi să primim tele
grama abia a doua zi dimineaţa. Ede, Fischer şi K[autsky) sînt 
cu toţii de părere că cel mai bun lucru ar fi să-mi telegrafiaţi 
mie. Joi seara vor fi cu toţii aici - sperăm -că şi Julius 29) .  

1&) - abstinent. - Nota trad. H) Julius Motteler. - Nota red. 
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Amănunte mai jos, căci aştept precizări. 
în rest nu pot decît să vă felicit pe fiecare în parte şi pe 

toţi laolaltă. Mai întîi, te felicit pe tine pentru intuiţia fină, 
graţie căreia, în penultima scrisoare din Viena, ai prezis de
cretele tînărului Wilhelm, chiar înainte de apariţia lor 4. Pe 
voi toţi, pentru situaţia excelentă în care aţi ajuns datorită 
adversarilor noştri - niciodată împrejurările nu au fost atît 
de favonbile în ajunul unor alegei -, prcum şi entru noua 
situaţie care pre să se contureze în Germania. 

Mai indicat decît „nobilul" Frederic 0) (a cărui fotografie 
am văzut-o de altfel aici, cu acea privire falsă ereitară a di
nastiei de Hohenzollern, pe care o avea şi unchiul său vitreg 
Willich, un fiu al prinţului August, fratele lui F[redericJ 
W[ilhelm] al III-lea), mi s-a părut de la bun început tînărul 
Wilhelm a1) ,  prin setea lui de fapte mari - sita nouă cerne 
bine -, prin spiritul său dominator, ae trebuia să intre cu
rînd în conflict cu Bismarck, deci mai indicat pentru a zgudui 
sistemul aparent stabil din Germania, a zdruncina încrederea 
filistinului în guvern şi stabilitatea sa şi, în genere, pentru a 
provoca confuzie şi incertitudine. Nu m-aş fi aşteptat însă că 
va reuşi să facă totul atît de repede şi de strălucit cum s-a vă
zut. Pentru noi omul acesta valorează de două ori greutatea lui 
în aur. El n-are de ce să se teamă de atentate, căci a-l împuşca 
ar fi nu numai o crimă, ci o imensă prostie. La nevoie ar me
rita să-i organizăm o gardă împotriva vreunei neghiobii anar
histe. 

După părerea mea situaţia se prezintă astfel : conserva
torii social-creştini i-au cîştigat bunăvoinţa tinerelului Wil
helm şi cum Bismarck nu poate împiedica acest lucru, îi lasă 
frîu liber băiatului ca să se împotmolească zdravăn pentru ca 
apoi el, Bismarck, să sară să salveze situaţia, asigurîndu-se 
că asemenea greşeli nu se vor mai repeta. De aceea Bismarck 
doreşte un Reichstag cît mai slab, care să poată fi curînd dizol
vat, pentru ca apoi el să apeleze la groaza filistinului de ame
ninţătoarea mişcare muncitorească. 

B[ismarck] uită însă un singur lucru : că din clipa în care 
filistinul îşi dă seama că între bătrînul B[ismarck] şi tînărul 
W[ilhelm] există neînţelegeri, pe el nu se mai poate conta. Fi
listinului îi va fi întotdeauna frică, o frică şi mai mare ca 
acum, tocmai fiindcă nu ştie de cine să se agaţe. Frica nu va 

30) Frederic al III-lea. - Nota red. 31) Wilhelm al II-lea. - Nota red. 
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aduna laolaltă turma laşă, ci, dimpotrivă, o va împrăştia. ln
crederea s-a spulberat şi nu va mai fi niciodată ca înainte. 

De acum încolo toate expedient�le lui B[i)marck] se vor 
dovedi din ce în ce mai ineficiente, el vrea să se .răzbune împo
triva naţional-liberalilor pentru că au votat contra expulză
rii 35, dar în fel ul acesta îşi distruge ultimul său sprijin, şi 
aşa destul de slab. Vrea să atragă de partea sa Centrul 36, dar, 
de fapt, prin aceasta îl desfiinţează. Iunkerii catolici ard de do
rinţa de a se alia cu iunkerii prusieni, dar în ziua realizării 
acestei alianţe, ţăranii şi muncitorii catolici (în regiunea Ri
nului burghezia este în general protestantă), se vor da la o 
parte. Această destrămare a Centrului nu convine nimănui mai 
mult ca nouă. Ea reprezintă n mic pentru Germania, ceea ce 
este într-o mai mare măsură pentru Austria acordul între na
ţionalităţi : înlăturarea ultimelor înjghebări de partid lipsite de 
o bază economică, aşadar un moment esenţial de clarificare, 
eliberarea unor elemente muncitoreşti pînă acum ::onfuze din 
punct de vedere ideologic. 

Filistinul nu se mai poate încrede în drăguţul de Wilhelm, 
pentru că acţiunile acestuia sînt pentru el nişte extravaganţe 
stupide. El nu se mai poate încrede nici în Bismarck, deoarece 
vede că atotputernicia lui s-a dus dracului. 

Ce va ieşi din această confuzie e greu de spus, dată fiind 
laşitatea burgheziei noastre. în orice caz, vechiul s-a dus pen
tru totdeauna şi aşa cum o specie de animale dispărute nu mai 
poae fi înviată, nici el nu va mai fi ce a fost. Se aşteaptă o 
perioadă mai însufleţită şi asta-i tot ce ne trebuie. La început 
o veţi duce mai bine, dar este problematic, dacă in cele din 
urmă nu va ieşi biruitor Puttkamer cu marea lui stare de ase
diu 37. Dar şi asta ar fi un progres : ar fi ultimul, c�l din urmă 
mijloc de salvare - foarte periculos pentru voi atît timp cît 
va dura, dar n acelaşi timp preambulul cert al victoriei noastre. 
Pînă atunci însă va mai curge multă apă pe Rin. 

1n aceste condiţii electorale neaşteptat de favorabile, mă 
tem doar că vom obţine prea multe locuri. Orice alt partid 
poate avea atîţia neghiobi în Reichstag, care să facă atîtea 
prostii cîte poate el plăti şi nimănui nu-i va păsa de asta. Noi 
trebuie să avem doar genii şi eroi, altminteri ne compromitem. 
>ar vom deveni şi noi un partid mare şi trebuie să suportăm 
şi consecinţele. 

La Paris, boulangiştii au învins şi de astă dată. Nu-i rău. 
Parisul este foarte corupt din cauza vieţii luxoase a numero
şilor străini în goană după plăceri şi din cauza şovinismului 
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izvorît din marele trecut al oraşului (nu atît francez în ge
neral, cît mai ales parizian), muncitorii lui sînt sau posibilişti 
sau boulangişti sau radicali, dar pe măsură ce se afirmă pro
vincia, şi ea se afirmă într-adevă" faţă de Paris, cu atit mai 
favorabil vor evolua evenimentele. Provincia a sugrumat multe 
mişcări pornite de la Paris ; Parisul nu va sugruma niciodată 
o mişcare pornită din provincie. 

In legătură cu telegrafiatul : voi scrie centralei poştale de 
aici ca săptămîna aceasta toate telegramele să-mi fie aduse 
acasă la orice oră din noapte. Dar pentru ca telegramele voastre 
să mai aibă un rost, ele trebuie să ajungă aici înainte de ora 
1 noaptea. Aşadar, dacă telegrafiaţi joi seara pînă la 11 şi 30, finînd seama de diferenţa de fuse orare, rămîn cam 2 li4 ore 
pentru transmitere ; mai tîrziu nu şi-ar mai avea rostul. Deci, 
joi seara, cel mai tîrziu, la 1 1  şi 30. De la Berlin, Hamburg, 
Elberfeld, Ede a cerut să se telegrafieze direct aici. 

In cazul că pînă joi la orele 1 1  şi 30 nu puteţi transmite 
nici un rezultat, ar fi mai bine să telegrafiaţi vineri către prînz, 
la 12 sau 1 , cînd trebuie să ştiţi ceva, şi poate încă o dată 
vineri seara către orele 10 sau 1 1  ; această din urmă va1riantă 
este în orice caz de dorit. 

Apoi : numai numele oraşelor unde avem victorii sau balo
taje ; acolo unde sînt mai multe circumscripţii electorile în
tr-un oraş, cel mai bine ar fi aşa : Hamburg, înseamnă Hbg, 
toate ei locurile ; Hamburg, unu, doi, înseamnă Hbg, circum
scripţia I şi II. Apoi : mai întîi toate victoriile, apoi toate balo
tajele la care participăm ; de exemplu : victorie Berlin, patru, 
cinci, şase, Hamburg, Breslau 32). unu Chemnitz, regiunea Leip
zig ş.a.m.d. Balotaj Berlin trei, Breslau doi, Dresda, unu, Leip
zig oraş ş.a.m.d. Dacă e prea lung, atunci : cincisprezece vic
torii, şaptesprezece balotaje ş.a.m.d. Iar în a doua telegramă : 
total atîtea victorii şi atîtea balotaje. 

In acest fel economisim timp şi bani. 
Calde salutări şi 1 200 OOO de voturi. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

H) Denumirea actuală : Wroclaw. - Nota red. 
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1 70 . 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 26 febr. 90 

Draga mea Laura, 
De joi seara, cînd ne-a parvenit noianul de telegrame anun

ţînd victoria repurtată, ne aflăm într-o stare de permanent 
delir al triumfului, care a atins punctul maxim, cel puţin pen
tru moment, azi-dimineaţă, o dată cu vestea că m obţinut 
1 341 500 voturi, deci 587 OOO mai mult ca acum trei ani. Şi 
totuşi, sîmbăta viitoare, această orgie poate să se repete, căci 
în întreaga Germanie uluirea provocată de succesul nostru este 
atît de colosală, ura faţă de escrocii din Cartel 62 atît de pu
ternică şi timpul de reflectare atît de scurt, încît sînt absolut 
posibile noi succese, la fel de neaşteptate ca cel de joia tre
cută, cu toate că, în ce mă priveşte, nu mă aştept la prea mult. 

20 februarie 1890 este ziua care a marcat începutul revo
luţiei germane. Vor mai trece probabil cîţiva ani înainte de a 
asista la o criză decisivă şi nu-i exclus să suferim o înfrîngere 
grea, dar trecătoare. Vechea stabilitate a dispărut însă pentru 
totdeauna. Această stabilitate se baza pe credinţa supersti
ţioasă că triumviratul Bismarck, Moltke, Wilhelm 3) este in
vincibil şi atotştiutor. Acum Wilhelm s-a dus şi a fost înlocuit 
de un locotenent de gardă 34) înfumurat. Moltke a fost pensio
nat, iar lui Bismarck i se clatină scaunul sub el. Chiar în aju
nul recentelor alegeri Bismarck şi tînărul Wilhelm s-au certat 
din cauza toanei acestuia din urmă de a se da drept prietenul 
muncitorilor. Bismarck a trebuit să cedeze şi a avut grijă ca 
filistinii să afle acest lucru. Este evident că el dorea ca ale
gerile să iasă "rău" şi să-i dea astfel stăpînului său o lecţie. Ei 
bine, a obţinut mai mult decît se aştepta şi pînă una-alta cei 
doi s-au împăcat din nou. Dar această situaţie nu poate dura. 
„Fritz al doilea, cel bătrin" 35), dair mai mare nu poate suI"ta 
şi nu va suporta să se lise condus de oancelar : in Preussen 
muss der Konig regieren 36), - acest dicton el l-a luat au se-

ss) Wilhelm I.  - Nota red. s4) Wilhelm al Ii-lea. In original in dialectul berlinez : „Jardeleut
n ant". - Nota red. 

35) Frederic al Ii-lea. - Nota red. 
35) In Prusia trebuie să domnească regele ! - Nota trad. 
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rieux 37) şi cu cît situaţia va fi mai critică, cu atît punctele de 
vedere ale �elor doi rivali vor fi mai divergente. Un lucru însă 
este sigur pentru filistin : omul în care se putea încrede este 
pe punctul de a pierde puterea, iar cel care o deţine, nu se 
bucură de încrederea lui. încrederea a dispărut, chiar şi în sinul 
burgheziei. 

Să vedem acum care e situaţia partidelor. Cartelul a pier
dut un milion de voturi ; au fost două milioane şi jumătate vo
turi pentru el şi patru milioane jumătate contra lui. Principalul 
sprijin al puterii parlamentare a lui Bismarck zace zdrobit la 
p.mînt and all the King's horses and all the King's men cannot 
put Humpty Dumpty together again. Pentru a forma o majori
tate guvernamentală nu există decît două partide : catolicii 
(Centrul) 336 şi liber-cugetătorii 338• Aceştia din urmă, deşi ard 
de dorinţa să alcătuiască un nou cartel, nu pot să-l realizeze 
- cel puţin pentru moment - cu conservatorii, ci doar cu 
naţional-liberalii 323, ceea ce nu asigură însă o majoritate. Cen
trul ? Bismarck contează pe el, iar iuncherii catolici din acest 
partid sînt nerăbdători să se unească cu vechii iuncheri pru
saci. Dar unica raţiune de a fi a Centrului este ura faţă de 
Prusia ; şi acum încercaţi să faceţi pe această bază un partid 
de guvernămînt prusian ! De îndată ce Centrul ar evolua cît 
de cit către un astfel de partid, ţărănimea catolică - princi
pala sa forţă - l-ar părăsi, tot aşa cum cele 100 OOO de voturi 
pe care Centrul le-a pierdut, în comparaţie cu 1887, n-au re
venit nouă în oraşe catolice ca Mlnchen, Koln, Mainz etc. 

Aşadar, acest Reichstag nu e în stare să guverneze. Dar 
ultimul mijloc la care ar recurge Bismarck, dizolvarea lui, nu 
i-ar fi de prea mare folos. Odată pierdută încrederea în stabi
litatea situaţiei, factorul decisiv îl constituie acum nemulţu
mirea provocată de impozitele apăsătoare şi creşterea continuă 
a costului vieţii. Aceasta este consecinţa directă a politicii fis
cale şi economice a ultimilor unsprezece ani, prin care Bis
[marck] i-a împins pe oameni drept în braţele noastre. Iar 
Michel se ridică împotriva unei asemenea politici. înseamnă că 
viitorul Reichstag va fi, probabil, şi mai nefast. 

Dacă nu cumva ... Bismarck şi patronul său - în această 
chestiune ei vor fi întotdeauna de acord - nu vor provoca 
răscoale şi lupte, şi dacă nu ne vor distruge înainte ca noi să 
devenim prea puternici, pentru ca apoi să modifice constituţia. 
Este clar că în această direcţie ne îndreptăm şi că acesta este 

s;) - în serios. - Nota trad. 



principalul pericol care trebuie evitat. Oamenii noştri, cred că 
ai remarcat, dau dovadă de o disciplină minunată, desăvîrşită ; 
dar s-ar putea să rt obligaţi să ne batem înainte de a fi su
ficient pregătiţi şi aici rezidă pericolul. Iar dacă se va ajunge 
aici, vor intra în joc alţi factori, în favoarea noastră. 

Nim sună pentru masa de seară ; aşadar, pentru astăzi la 
revedere. Despre cîinii tăi - altădată, cînd voi fi mai liniştit 
- de asemenea şi despre articolele lui Paul. 

En attendant, vive la revolution allemande ! 38) 

Publicat pentru prima oară 
în l ima gerană în revista 
„Einheit" nr. 1 1, 1955 

1 7 1  

Al tău, 
F. E 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 7 martie 90 
Dragul meu Lafargue, 
In sfîrşit alegerile s-au terminat. A fost imposibil să faci 

ceva în mijlocul acestei agitaţii, acestui du-te vino, acestor veş
nice curse. Dar, în sfirşit, de astă dată a meritat osteneala. 
Muncitorii noştri l-au făcut pe împăratul Germaniei 39) să lu
creze pour le roi de Prusse 40) şi l-au trimis pe reporterul de 
la „Gaulois" la Le Perreux 339. 

Bravul Wilhelm este înainte de toate împărat. Nu este atît 
de simplu, cum ţi s-ar părea la prima privire, să trimiţi un 
Bismarck la plimbare. Lasă-i, deci, acestui conflict timp pen
tru a lua amploare. Nici Wilhelm nu se poate despărţi prea 
brusc de cel care l-a silit pe bunicul său să devină un om 
mare, nici Bismarck de acel Wilhelm pe care el, Bismarck, l-a 

8) - In aşteptare, trăiască revoluţia germană ! - Nota trad. "> Wilhelm al II-iea. - Nota red. 
4o) Textual : pentru regele Prusiei ; în sens figurat : de florile mă

rului. - Nota trad. 
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făcut să se creadă un alt Frederic al Ii-lea. Dar ei se vor în
ţelege într-o singură cnestiune ; să tragă în socialişti la prima 
ocazie. In toate celelalte privinţe, divergenţe şi, mai tîrziu, 
conflict deschis. 

20 februarie este data începerii revoluţiei germane ; iată 
de ce avem datoria de a nu ne lăsa zdrobiţi înainte de vreme. 
Avem deocamdată de partea noastră doar n soldat din 4 sau 
5 şi, în caz de război, poate 1 din 3. Părundm treptat în 
mediu, rural. Alegerile recente din Schleswig-Holstein şi mai 
ales cele din Mecklenburg, precum şi din provinciile Prusiei 
orientale, au dovedit-o. In 3-4 ani vom avea de partea noastră 
muncitorii şi ziierii agricoli, adică e i mai statornici susţi
nători ai statu quo-ului şi atunci Prusia nu va mai exista. lată 
de ce acum trebuie să acţionăm legal şi să nu ne lăsăm antre
naţi în provocările cu care vom fi copleşiţi. Căci fără vărsări 
de sînge, şi încă foarte grave, nu mai există salvare pentru 
Bismarck sau Wilhelm. 

Se spune că aceşti doi bravi bărbaţi sînt erutaţi, că nu au 
un plan bine stabiit, iar B[ismarck] are destulă bătaie de cap 
pentru a contracara intrigile de la curte, care se urzesc din 
belşug împotriva sa. 

Partidele burgheze se vor ralia pe terenul comun al fricii 
de socialişti. Dar nu mai sînt aceleaşi partide. Gheaţa s-a spart 
şi curînd va urma dezastrul. 

In ce priveşte Rusia, ea va avea nevoie de încă multe mi
lioane franceze, înainte de a fi în stare să poarte un război. 
Armamentul de care dispune este total depăşit şi se mai pune 
întrebarea dacă e cazul să încredinţezi soldatului rus o puşcă 
cu repetiţie ; ruşii sînt extrem de dîrzi cînd se bat în masă, 
dar acum lupta nu se mai dă astfel ; ca tiraliori nu fac două 
parale, le lipseşte iniţiativa individuală. In plus, unde să gă
seşti ofiţeri pentru atîţia soldaţi într-o ţară fără burghezie ? 

In ,,Neue Zeit" şi „Time" din aprilie şi mai vor apare 
cîteva articole scrise de mine despre politica externă rusă 41). 
Aici încercăm să-i dezbărăm pe iberalii englezi de rusofilismul 
lui Gladstone ; momentul este favorabil ; nemaiauzitele acte de 
cruzime comise de ruşi faţă de prizonierii politici din Sibe
ria 340 fac aproape imposibil ca liberalii să adopte în continuare 
acelaşi ton. ln Franţa nu se vorbeşte despre asta ? Dar la voi 
burghezia a devenit aproape tot atît de stupidă şi ticăloasă 
ca în Germania. 

41) F. Engels. "Politica externă a ţarismului rus". - Nota red. 



30 F. Engels 

In ce priveşte „Time", nu-i vorba de o revistă socialistă. 
Chiar dimpotrivă. Bax se teme şi să nu cumva să se pronunţe 
cuvîntul socialist. Nerăspunzînd telegramei lui cu 11răspuns 
plătit", ai căzut în dizgraţia lui suverană. Dar ai comite o gravă 
eroare dacă i-ai imita modul în care se supără. Ziarul „l'ime'' 
nu are cum să publice prea des articole semnate Lafargue, după 
cum i-ar fi imposibil să publice un articol apărut deja în 11La 
Nouvelle Revue", şi tot aşa cum Madame Adam nu l-ar ac
cepta, dacă ar fi apărut înainte în „Time". Şi oare Madame 
Adam s-ar preta la nişte aranjamente, care să asigure simul
taneitatea apariţiei ? Fii rezonabil, articolul este plasat la ea şi 
prin intermediul ei va face turul lumii. 

Aveling şi Tussy intenţionează să publice în fiecare lună 
un articol semnat de un străin ; se maximum ce se poate 
oferi publicului englez ; cum dumneata ai avut un articol în 
numărul din februarie 42), asta i-a servit lui Bax drept pretext 
pentru a-ţi refuza articolul ; cu atît mai mult cu cît peste cîteva 
luni nimeni nu ·va mai vorbi despre atacurile lui Huxley la 
adresa lui Rousseau. Şi toate acestea pentru că nu i-ai trimis 
acel 11răspuns plătit" ! Este meschin, dar acesta este Bax. 

Biata Laura ! Să sperăm că nu va mai avea de-a face cu 
Castelar. Acest om mă dezgustă tot atît de mult precum fru
mosul Simon von T'ir în 1 848, oale cărui discursuri e'au com
puse toate din sraps 3) scoase din lucrările lui Schiller şi de 
care erau îndrăgostite toate evreicele bătrîne sau tinere din 
Frankfurt. Mulţumiri pentru scrisoarea lui Iglesias pe care ţi-o 
voi înapoi data viitoare - acest Back este un rus de origine 
germană din provinciile baltice, care acum vreo zece ani sco
tea la Geneva o revistă baltică (în limba germană) şi pe care 
bătrînul Becker, în lipsă de ceva mai bun, a încercat să-l con
vertească la socialism. Back i-a trimis şi el lui Kautsky un 
articol despre partidul spaniol născocit de el însuşi, dar 
K[autsky) mi-a dat manuscrisul fără să-l publice. Ce neobră
zare din partea acstui fals rus- baltic, să se pună în fruntea 
unui partid spaniol, compus din trei ofiţeri fără soldaţi ! 

Aş fi vrut să scriu ceva despre cîinii Laurei, dar este ora 
5 şi noul gong (cadoul lui Aveling) anunţă cina. Iată un mic 
conflict între două datorii, între Nim şi Laura, dar stomacul 

42) P. Lafargue. „Rousseau et l'Egalite, reponse au professeur 
Huxley''. - Nota red. 

•3) - fragmente. - Nota trad. 
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meu intervine şi decide. Nim ar putea să mă certe, iar Laura e 
departe ! 

Vă las cu bine pe amîndoi ,  

F. E. 

Publicat pentru prima oară în cartea : Originalul în limba franceză 
F. E;igels, P. et L. Lafargue. Traducere din limba franceză 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 

1 7 2  

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Presda 

Londra, 9 martie 90 

Dragă Liebknecht, 
Felicitări pentru cele 42 OOO de voturi care au făcut din 

tine le premier elu de l' Allemagne 44) . Acum dacă te mai în
trerupe vreun Kardorf sau Helldorf sau vreun alt Junker
dorf 45), poţi să-i răspunzi : Du-te-n mă-ta, eu singur reprezint 
tot atîiia alegători cît reprezintă 12  ca dumneata ! 

Noi, aici, ne dezmeticim treptat din lunga beţie a victoriei, 
dar fără vreo mahmureală. Eu speram să obţinem 1 200 OOO de 
voturi, toţi mă considerau însă exagerat de optimist - şi iată 
că acum s-a dovedit că am fost chiar prea modest. Băieţii noştri 
s-au comportat straşnic, dar esta-i doar începutul. Ii aşteaptă 
lupte grele. Succesele noastre din Schleswig-Holstein, Mecklen
burg şi _Pomerania constituie o garanţie că vom înregistra 
uriaşe progrese printre muncitorii agricoli din Est. Acum cînd 
oraşele sînt ale noastre şi vestea despre victoriile noastre a 
pătruns pînă în cele mai îndepărtate domenii senioriale, putem 
dezlănţui la ţară un pîrjol incomparabil cu focul de paie de 
acum 12 ani. Pînă în trei ani putem avea de partea noastră 
muncitorii agricoli şi atunci de partea noastră vor fi şi regi
mentele de bază ale armatei prusiene. Există o singură posibi
litate de a împiedica acest proces şi punerea ei în aplicare fără 

4) - primul a:es al Geaniei. - Nota trad. 6) Joc de cuvinte : cuvîntul „Junkerdorf" format de Engels prin 
analogie cu numele de fami:ie a doi dputaţi ln Reichstag, rprezen
taiţi ai iuncherimii . - Nota red. 
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scrupule este singurul punct asupra căruia mai sînt de acord 
tînărul Wilhelm 6) şi Bismarck : represalii în masă însoţite de 
un inevitabil regim de teroare. In acest scop se va recurge la 
orice pretext şi cînd "tunurile" lui Puttkamer 37 vor trage pe 
străzile unor oraşe mai mari, atunci starea de asediu va fi de
cretată în toată Germania, filistinului îi va veni din nou min
tea la cap şi va alege orbeşte conform recomandărilor, iar noi 
vom fi scoşi din luptă vreme de mulţi ani. 

Acest lucru trebuie să-l împiedicăm. Nu ne e permis să 
ne lăsăm derutaţi de beţia triumfului, nici să ne punem sin
guri beţe-n roate, nici să-i împiedicăm pe duşmani să lucreze 
pentru noi. Sînt deci de aceeaşi părere cu tine că, pentru mo
ment, trebuie să acţionăm cît mai legal şi paşnic, evitînd orice 
pretext de conflicte. Consider însă cu totul deplasate filipicele 
tale împotriva violenţei, în orice formă şi în orice împrejurări : 
în primul rînd că adversarii oricum nu te cred, - nu sînt 
chiar atît de proşti - şi-n al doilea rînd, pentru că, potrivit 
teoriei tale, şi eu şi Marx am fi socoti ţi drept anarhişti, 
deoarece niciodată n-am fost dispuşi, asemenea unor buni 
Quakeri, să întindem şi obrazul stîng dacă am fost loviţi peste 
obrazul drept. De astă dată i cam sărit peste cal. 

Nu cred· că Nieuwenhuis are vreo vină pentru articolul la 
care ai răspuns tu 341, după cum se scrie e aii, Croll este ar
ţăgosul care nu-ţi dă pace. Se pare că-i un scandalagiu fără 
pereche. Provincialii aceştia mărunţi sînt pacostea noastră in
ternaţională - au nişte pretenţii enorme, vor să fie întotdeauna 
trataţi cu mănuşi, ei înşişi îşi permit însă orice mîrlănie, se 
simt mereu j igniţi dacă nu pot fi întotdeauna vioara întîi ; 
toate ticăloşiile şi necazurile de la congresul precedent, atît 
dinainte cît şi din timpul lui, au fost doar opera lor. Mai întîi 
elveţienii care-şi făceau iluzii că-i vor ademeni pe posibilişti, 
apoi cei din Bruxelles, urmaţi de olandezi. Acum, victoria 
noastră germană îi va aduce, probabil, pe drumul cel bun şi 
ne va permite să fim mărinimoşi. 

Fii atît de bun şi anunţă-mă cînd intenţionezi să treci Ca
nalul ·Mînecii pentru a veni la noi. Avem o singură cameră li
beră şi aceea primăvara este uneori ocupată. Astfel, în timpul 
Paştilor, îl găzduim pe Schorlemmer, s-ar putea să vină şi soţii 
af argue au Louise Kausky ; se nevoie, aadar, de oarecare 
management 47) ca s-o avem. liberă peitru tine. 

41) Wilhelm al II-lea. - Nota red. 
47) - aranjamente. - Nota rad. 
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Deoarece ai indicat o adresă specială la Dresda, deduc că 
trebuie să-ţi scriu acolo. 

„rn'11 Century", împreună cu „Conemporry R[evie]w", 
sint acum cele maii apreciae revise de aici, - dar fiindcă eu 
le confund mereu, îţi voi da amănunte abia după sosirea soţilor 
Aveling. Deocamdată dar atîi : 1. - vezi să te plătească 
bine ; .. - conform uzanelor de aici, articolul aparţine revis
tei, r redacţia poate opera orice fel de schimbări, după 
voţnţă, dacă n-ai convenit în prealabil în alt fel. 1n astfel de 
situaţii eu pun condiţia : 1 .  - that the copyright remains 
vstd in me ; 2 .  - tha.t no alterations are made withoui my 
express consent 48) 

Seara. „19'h Century" aparţine domnului Knowles. Din 
cînd în cînd Gladstone scrie la această revistă, precum şi la 
„Contemporary", care-i ,parţine lui Percy Bunting şi la care 
te-ai dus cu d-na Schack. Altceva nu mai e de adăugat la cele 
de mai sus. Knowles este un om de afaceri versat. Fii deci 
prudent ! 

Salutări de la Nim, soţii Aveling, soţii Ede, dr. Zadek şi 
doamna Romm-Zadek, de asemenea de la Pumps şi Percy care 
sînt cu toţii aici, 

Publicat pentru prima oară in : K. Marx �i F. Engels. Opere, 
vol. XXVI I I, ed. rusă, 1940 

173 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 14 martie 49) 1890 

Draga mea Laura, 
l'i seară a sosit în vizită Bernstein. Noi credem că cel 

mai bine ar fi să-i scrii tu lui Bebel, cerindu-i unele infor-

48) - 1 - drptul de autor să-mi fie rezervat ; 2 - să nu e facă 
modificări fără aprobarea mea expresă. - Nota trad. 11) In manuscris : februarie. - Nota red. 
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maţii. El are "Almanahul parlamentar" pe care noi nu-l avem 
şi are şi un secretar care ar putea scoate unele extrase. Ai 
putea menţiona că Bernst[ein] şi cu mine ţi-am sugerat ideea. 

Dacă vrei, poţi scrie şi directo celor de mai jos. 
Karl Grillenberger, Weizenstrasse 1 4, Nlrnberg, G. von Vollmar, Schwabing, lîngă Mlnchen, 
J.H.W. Dietz, Furthbachstr. 12, Stuttgrt 
F. Kunert, redactor la ziarul "Beslauer Nachrichten", Bres
lau 0) pentru a le cere anumite date personale pe care, fără 
îndoială, ţi le vor da cu plăcere. N-am primit alte adrese. 

Am s-o întreb pe Tussy despre nepoata aceea a Maurului 
la care se referea Paul. Eu n-am auzit nimic de ea. Ar fi nos
tim să iasă la iveală că te înrudeşti cu micul Abraham, vulgo 
Alexander Weill ! 

în Germania lucrurile iau o întorsătură serioasă. Ziarul 
ultraconservator „Kreuzzeitung" declară că legea împotriva so
cialiştilor este inutilă şi dăunătoare ! S-ar putea, deci, să scă
păm de ea. Dar atunci se vor adeveri cuvintele lui Puttkamer : 
în locul unei stări de asediu limitate vom avea una de mari 
proporţii şi în loc de expulzări, tunuri 337. Situaţia evoluează 
deosebit de favorabil pentru noi : niciodată n-am fi îndrăznit 
să sperăm măcar jumătate din ceea ce am obţinut. Dar ne mai 
aşteaptă vremuri foarte frămîntate şi totul depinde de felul 
în care oamenii noştri vor şti să reziste provocărilor la răs
coală. ln trei ani îi putem avea de partea noastră pe munci
torii agricoli, principalul sprijin al Prusiei. Apoi - foc ! 

Al tău, 
F. E. 

Am fost astăzi la Highgate. Tussy fusese dimineaţă şi plan
tase foarte frumos pe mormîntul Maurului şi al mamei voastre 
şofran, ciuboţica cucului şi zambile etc. Dacă Maurul ar putea 
vedea toate astea ! 

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

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

so) Denumirea actuală : Wrolaw. - Nota red. 
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1 74 

Engels către Antonio Labriola 

la Roma 

(ciornă) 

Londra, 30 martie 90. Stimate domnule profesor Labriola, 
Ingăduiţi-mi să vă mulţumesc pentru broşurile pe care 

aţi avut amabilitatea să mi le trimiteţi. Prima broşură „Del 
Scialismo", am citit-o cu mult intees ; a doua - Despre fi
lozofia istoriei, o voi cereta cu toată atenţia săptămîna vii
toare, cînd voi avea, sper, puţin timp liber. Este o temă care 
ne-a preocupat întotdeauna în mod deosebit pe Marx şi pe 
nine ; de aceea un studiu nou provenind din patria lui Vico, 
de un savant care-i cunoaşte temeinic şi pe filosofii noştri 
germand, îmi va reţine cu siguranţă atenţia. Imi iau permisiunea 
de a vă trimite şi eu mica mea lucrare despre Feuerbach 51) . 

Vă datorez totodată mulţumiri pentru amabilele dv. efor
turi în apărarea intereselor lui P. Martignetti care, din feri
cire, au şi fost încununate de un prim mare succes. Sînt din 
1 884 în corespondenţă cu dl. Martignetti şi am convingerea 
fermă că este absolut străin de faptele care i se impută şi a 
căzut doar victimă unei infame intrigi . Vă rog, dacă aveţi oca
zia, să exprimaţi şi d-lui avocat Lollini mulţumirile mele cele 
mai călduroase pentru modul plin de solicitudine, talent şi suc
ces în care l-a apărat pe Martignetti. Să sperăm că intervenţia 
generoasă a domniilor voastre îl va salva de la o nemeritată 
Iezonoare şi ruină. 

Scuzaţi-mă că vă scriu în limba germană, dar puţinul 
exerciţiu deprins în folosirea frumoasei dv. limbi s-a pierdut 
din păcate în ultimii ani, ceea ce mă face să nu îndrăznesc s-o 
stîlcesc în faţa unui maestru al elocinţii. 

Cu toată stima 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XVIII, ed. ruă, l940 

al. dv. devotat 
F. E.  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

61) F. Engels. „Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei clasice ger
mane". - Nota red. 
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1 75 

Engels către Pasquale Martignetti 32 
la Benevent 

Londra, 30 martie 90 

Dragă prietene, 
Alăturat scrisoarea către Labriola 52), pe care mi-ai cerut-o. 
Cit priveşte articolul lui despre terra libera 343, într-ade-

văr, cea mai exagerată pretenţie care-i poate fi avansată ac
tualului guvern italian este acea de a împrţi proprietatea 
funciară din colonii micilor ţărani ca s-o cultive cu mijloace 
proprii şi nu monopoliştilor, fie ei individuali sau constituiţi 
în mari societăţi. Mica proprietate ţărănească este forma cea 
mai bună şi firească a coloniilor întemeiate astăzi de guver
nele burgheze. In legătură cu aceasta consultaţi Marx "Ca
pitalul", vol. I, ultimul capitol, „Teoria modernă a coloniză
rii" 44. Aşadar, noi socialiştii putem sprijini cu conştiinţa 
uşoară •introducerea micii gospodării ţărăneşti în coloniile exis
tente. Dacă această soluţie va fi adoptată este o altă problemă. 
Toate guvernele actuale sînt într-o măsură prea mare vîndute 
şi aservite marii finanţe şi bursei, pentru ca speculanţii finan
ţelor să nu pună mîna şi ei pe colonii în scopul exploatării. 
Acelaşi lucru se va întîmpla probabil şi cu Eritrea. Asta însă 
nu înseamnă că nu se poate lupta împotriva acestei tendinţe, 
şi anume, cerind guvernului să asigure ţăranilor �talieli mi
graţi acolo, aceleaşi avantaje, pe care le caută şi, în cea mai 
mare parte, le şi găsesc la Buenos Aires. 

Dacă prin revendicarea sa Labriola mai preconizează şi 
alte măsuri ca : credite de stat pentru emigranţii în Eritrea, 
aşezări cooperatiste etc., asta nu reiese din articolul din 
„Messagero". 

Pentru revizuirea traducerii „Muncă salariată şi capital" 5 
deocamdată nu am din păcate timp. Am avut de făcut mai 
multe lucruri urgente şi acum trebuie să reiau imediat lucrul 
la voimul al III-lea al „Capitalului" înainte ca evenimentele 

12) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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din Germania să ia un aspect revoluţionar, ceea ce este foarte 
posibil. 

Publicat pentru prima oară în întregime în limba originalului 
in cartea : „La corrispondenza 
di Marx e Engels con italiani. 
1 848-1895". Milano, 1964 

1 7 6  

Al dumitale sincer, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 
la Stuttgart 

Londra, 1 aprilie 1 890 

Dragă Kautsky, 
Tocmai am primit ziarul rus ,,Social-Democrat" şi citesc 

articolul meu 53), comparîndu-1 u ,,N[eue) Z[eit]" 346. Descopăr 
cu această ocazie că dl. Dietz a avut neobrăzarea să modifice, 
fără să ne consulte, anumite pasaje pe care nici ăcar nu le-a 
subliniat cu roşu. Nici unul din aceste pasaje nu este atacabil 
din punct de vedere penal şi nu contravine legii împotriva 
socialiştilor 10 ; pentru cugetul filistin erau însă prea tari. 

M-am comportat cît se poate de loial şi i-am uşurat sar
cina, făcînd articolul cît mai puţin periculos. Dar o asemenea 
cenzură făcută în spatele meu n-o permit nici unui editor. li 
voi .scrie deci lui Dietz şi îi voi interzice expres să tipărească 
restul articolului altfel decît în corectura revizuită de mine şi, 
anume, textual. Voi vedea ce măsuri mai trebuie să iau. In 
orice caz, dl Dietz mă obligă ca pe viitor să nu mai colaborez 
la o revistă unde eşti expus unui asemenea tratament. 

PUblicat pentru prima oară în cartea : 
„Aus der Fruhzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel it Kautsky", 
Prag, 1935 

Al tău, 

F. Engels 

Originalul în limba gerană 
Tradus din limba germană 

") F. Engels. „Politica externă a ţarismului rus". - Nota red. 
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Engels către Johann Heinrich Wilhelm Dietz 
la Stuttgart 

Londra, 1 aprilie 1890 

Domnului J.H.W. Dietz, la Stuttgart 

Am constatat că v-aţi permis să faceţi o serie de modifi
cări în articolul meu despre politica rusă, fără a avea consim
ţămîntul meu sau al redacţiei 4) ; aceste modificări nu erau 
necesare, deoarece articolul nu contravenea nici codului penal, 
nici legii împotriva socialiştilor. 

Comportarea mea faţă de dumneavoastră a fost cît se poate 
de loială. L-am rugat pe Kautsky să vă ceară să subliniaţi în 
corectură toate pasajele care vi s-ar fi părut nepotrivite ; am 
schimbat apoi multe din pasajele subliniate. v,am rugat apoi 
ca, în cazul în care vi se par oportune şi alte modificări, să 
ni le comunicaţi, indicînd şi motivele. Cum nu ne-au parvenit 
alte reclamaţii, contam pe un text fără modificări. 

ln loc de aceasta aţi modificat pasaje pe care nici măcar 
nu le subliniaseţi. 

Deoarece nu obişnuiesc să îngădui asemenea libertăţi nici 
unui editor, vă interzic prin aceasta să tipăriţi restul articolului 
meu, dacă nu respectaţi textual corectura cu modificările mele 
şi-mi rezerv dreptul de a lua orice măsuri voi crede de cuviinţă. 

Se înţelege de la sine că pe viitor voi evita să mai scriu 
pentru o revistă unde sînt expus unui asemenea tratament. 

Publicat pentru prima oară In : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Cu stimă, 
F. Engels 

Origilalul în iimba germană 
Tradus din limba iermală 

64) Rdacţia ziarului „Neue Zeit". - Nota red. 
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178  
Engels către Vera Ivanovna Zasulici 

la Mornex 

349 

Londra, 3 aprilie '90 

Stimată cetăţeană, 
De îndată ce am primit scrisoarea dv. 347 i-am trimis lui 

Stepniak restul articolului 5) (un şpalt), şi deoarece acesta era 
cam deteriorat, am anexat şi manuscrisul respectiv care să vă 
servească la o confruntare. Sper că aţi şi primit totul. 

Stepniak mi-a predat şi un exemplar al revistei 6), pentru 
care vă mulţumesc ; sînt convins că lctura articolului dumnea
voastră, ca şi a articolului lui Plehanov 348 vor fi o delectare 
pentru mine. 

Aveţi perfectă dreptate ; date fiind condiţiile de publicare, 
fiecare număr trebuie să conţină numai articole complete, care 
să nu depindă de continuarea în numărul viitor. Aşa aş fi 
procedat şi eu, dacă n-aş fi fost atît de grăbit. 

Sînt întru totul de acord cu dumneavoastră că HapOIHlf iecTBO 57), fie el german, francez, englez sau rus, trebuie să 
fie pretutindeni combătut. Asta însă nu-mi schimbă cîtuşi de 
puţin părerea că ar fi fost de preferat ca lucrurile pe care a 
trebui t să le  spun eu, să fi fost spuse de un us. De altfel, 
recunosc că, privită din punctul de vedere rusesc, împărţirea 
Poloniei, de pildă. aare cu totul diferită decît atunci cînd e 
privită din cel polonez, care a devenit punctul de vedere al 
Occidentului. Pînă la urmă le datorez şi polonezilor conside
raţie. Dacă polonezii revendică teritorii pe care ruşii, în gene
ral, le consideră cucerite o dată pentru totdeauna şi ruseşti 
din punct de vedere al componenţei naţionale, nu eu sînt cel 
indicat ca arbitru în această problemă. Tot ce pot spune este 
că, după părerea mea, populaţia respectivă trebuie să-şi ho
tărască ea însăşi soarta, aşa cum alsacienii trebuie să aleagă 
ei singuri între Germania şi Franţa. Din păcate, atunci cînd 
am scris despre diplomaţia rusă şi influenţa ei în Europa, mi-a 
fost imposibil să nu vorbesc despre lucruri pe care generaţia 
de astăzi din Rusia le consideră treburi interne ; necuviinţa -

55) F. Engels. „Politica externă a ţarismului rus". - Nota red. 
58) „Soţial-demokrat". - Nota red. 57) - narodnicismul. - Nota trad. 
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cel puţin aparentă - constă probabil în aceea că un străin şi 
nu un rus şi-a spus astfel părerea în această p�oblemă. Era 
însă inevitabil. 

Dacă consideraţi necesar să adăugaţi în numele meu o 
mică observaţie în acest sens, plasaţi-o acolo unde socotiţi dv. 
mai indicat. 

Sper că publicarea articolului meu în limba engleză va 
avea o oarecare influenţă. Deocamdată credinţa liberalilor în 
năzuinţele eliberatoare ale ţarului 58) au fost serios zdruncinate 
de veştile din Siberia, de cartea lui Kennan 340 şi de ultimele 
tulburări studenţeşti din Rusia 349• De aceea m-am grăbit cu 
editarea lucrării, pentru a bate fierul cît e cald. Diplomaţia 
de la Petersburg a contat pentru viitoarea ei campanie în 
Orient pe venirea la putere a lui Gladstone, prietenul ţarului, 
admiratorul of the divine figure of the North 59), cum îl nu
ma esta pe Alexandru l III-lea. Venise rîndul creta
nilor şi armenilor. Era apoi posibilă o diversiune în Macedo
nia ; cu Franţa redusă la rolul de sclavă a ţarului şi cu o An
glie binevoitoa"e, se putea risca un nou pas înaine şi chiar 
ocuparea Ţarigradului 60) fără ca Germania, date fiind împre
jurările atît de nefavorabile, să îndrăznească să declanşeze un 
răzeoi. O dată cucerit Ţarigradul, se putea conta pe o lungă 
perioadă de manifestări şovine, provocate de beţia victoriei, 
aşa cum le-am cunoscut în Germania după 1 866 şi 1 870 65. Con
sider de aceea deosebit de importantă pentru cauza noastră 
noua tendinţă antiţaristă în rîndurile liberalilor englezi ; este 
foarte bine că Step,iak se află aici, şi poate să agite spi
ritele 350• 

De oînd în Rusia există o mişcare irevoluţionară, diplomaţia 
ei, odinioară invincibilă, nu mai cunoaşte succese şi e foarte 
bine aşa, căci această diplomaţie este cel mai periculos duş
man l dv. ca şi al nostru. Pînă acum ea a rămas singura forţă 
de nezdruncinat din Rusia, unde pînă şi armata este pe cale 
să-l trădeze pe ţar, lucru dovedit de numeroasele arestări în 
rîndurile ofiţerilor ; reiese astfel că ofiţerii ruşi sînt superiori 
celor prusieni ca inteligenţă şi caracter. Şi de îndată ce în 

68) Alexandru al IIl-lea. - Nota red. 5•) - „divinei figuri a Nordului". - Nota trad. 
'°) Constantinopol. - Nota red. 
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diplomaţie veţi avea adepţi şi oameni de legătură fideli, par
tida va fi cîştigată de dv. sau chiar de constituţionalişti 226. 

Salutări li Plehanov, 

Publicat pentru prima oară 
în culegerea „Gruppa «Osvobojdenie 
trda»" Nr. 1 ,  M. 1924 

179  

Al. dv. devotat, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba rusă 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

In mare grabă. Iţi trimit „Time" cu articolul meu 61). Te 
previn că versiunea germană din „Neue Zeit" este ruşinos 
falsificată. Articolul va apare din nou, de astă dată corect, în 
numărul din mai ; te rog anunţă-l pe Schl[iter], entru ca 
versiunea falsificată să nu apară în „ Volkszeitung" sau să mai 
fie altundeva losită. In Germania a început comedia, de fapt 
prăbuşirea, şi drăguţul de Wilhelm 62) va avea grijă să nu mai 
fie linişte. Sch[or]l[emmer] este aici şi-ţi trimite calde salutări 
ţie şi soţiei tale. Mă alătur lui. 
[Londra, 4.4.90] . 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în 
cartea : „Briefe Und Auszlge 
aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Fridrich Engels, Karl Marx 

u.A. an F.A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi  în întregime în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
val. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

11) F. Engeis. Politica externă a ţarismului ru;. - Nota red. 12) Wilhelm al II-lea. - Nota red. 
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180  
Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 

Londra, 9 aprilie 1890 

Stimate tovarăşe, 
Mă tem că fiul dv. nu va găsi aici nici n loc de ucenic 

în vreun atelier mecanic. Acum 30-40 de ani constructorii 
de maşini obişnuiau să ia ucenici ; fratele meu 63) a lucrat ca 
ucenic timp de un an la Burry, lingă Manchester, a trebuit să 
plătească 100 de lire drept taxă de ucenicie, a fost înscris ca 
ucenic în trade unionul mecanicilor şi după cîtva timp a primit 
un salariu săptămînal de 15 şilingi. Dar cînd cei de pe conti
nent, şi mai ales germanii ,  îi concurează pe englezi în dome
niul construcţiilor de maşini, nu se mai primesc deloc străini 
ca ucenici .  O să mă mai interesez încă o dată la Manchester 
şi dacă veştil' vor fi mai bune, vă voi .scrie de îndată. 

Mă bucur să aflu că şi la voi lucrurile merg bine ; aici, 
după agitaţia din vara trecută, s-a instalat iarăşi o oarecare 
lîncezeală. Fricţiunile personale, locale şi de tot felul, inevita
bile în Anglia, s-au înmulţit mai mult decît ar fi fost de dorit. 
Dar un popor practic cum sînt englezii şi care, tocmai de 
aceea, înaintează numai terre a terre 4), trebuie să fnveţe din 
consecinţele propriilor sale greşeli, altfel nu-i nimic de făcut ; 
de altfel, mişcarea a pătruns acum în pături muncitoreşti mult 
prea largi, pentru ca aceste gîlcevi să poată duce la altceva 
decît la o întîrziere temporară. 

Partea a III-a a „Capitalului" îmi apasă greu conştiinţa ; 
unele capitole sînt într-o stare care nu permite publicarea lor 
fără o verificare atentă şi, în parte, fără o nouă orînduire a 
materialului ; îţi dai seama că, fiind vorba de o operă atît de 
grandioasă, nu pot duce la bun sfîrşit o asemenea sarcină, decît 
după o matură chibzuinţă, cînd voi fi gata cu secţiunea a 5-a, 
următoarele doar nu vor mai reclama un volum atît de mare 
de muncă, primele patru sînt gata de publicare, în afara con
trolului final. Dacă aş rămîne timp de un an în afara mişcării 
internaţionale curente, dacă n-aş citi ziare, n-aş scrie scrisori 

83) Eil Engels. - Nota red. I) - pe baza faptelor. - Nota trad. 
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şi n-aş fi implicat în nici o problemă, aş termina cu uşurinţă 
lucrarea. 

Salutări cordiale, 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Istorik-marksist" 
Nr. (40), 1934 

1 8 1  

Al. dv. F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kaustky, 
la Viena 

Londra, 11 apri:ie '90 

Dragă Kautsky, 
In mare grabă cîteva rînduri înainte de ridicarea cores

pondenţei. In primul rînd felicitări din inimă cu ocazia lo
godnei tale. Ai trecut printr-o perioadă grea şi această ştire 
este un semn că ai reuşit s-o depăşeşti. Iţi urez să găseşti fe
ricirea pe care o aştepţi . 

Scho'lemmer ş i  Nim iţi doresc şi ei din toată inima 
multă fericire. 

Am primit scrisoarea ta din Stuckart 5) şi-ţi mulţumesc. 
Ieri am primit una şi de la Dietz 66), căruia i-am răspuns ime
diat că mă declar perfect satisfăcut, după care i-am confirmat 
că, aşa cum ţi-am comunicat şi ţie mai înainte, sînt de acord 
cu reeditarea „Originii etc." 67) în cadrul colecţiei „Biblioteca 
Internaţională" şi că voi face cîteva completări. 

In ce priveşte planul lui Dietz de a te atrage la Stuckart, 
asta este o chestiune pe care o veţi rezolva între voi. Sch[or
lemmer] şi cu mine am fost astăzi în Kentish Town 68), dar 
pe Ede nu l-am găsit, astfel că, pînă duminică, nu prea mai 

'5) Stuttgart. - Nota red. 66) Vezi volumul de faţă, p. 347-348 - Nota red. 7) F. Engels. „Originea familiei, a p rprietăţii private şi a sbtu
lui". - Nota red. GS) Kentish Town - cartier din Londra unde se afla redacţia zia
ru:ui „Sozialdemokrat". - Nota red. 
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am cum să mă consult cu el. Personal pot spune că aş fi pre
ferat să te am aici, dar dacă prezenţa ta la Stuttgart este 
într-adevăr necesară şi dacă poţi veni aici măcar cîteva luni 
pe an, de bine, de rău, va trebui să mă mulţumesc cu această 
alternativă. "Neue Zeit" a devenit o adevărată redută, care 
merită să fie apărată u orice preţ ; iar posibilitatea de a 
exercita o influenţă asupra întregii edituri D[ietz] care urmează 
să devină o pîrghie şi mai putenică în viaţa de partid decît 
a fost pe vremea reprimărilor 69), este de asemenea n lucru 
a consideration 70). Naturalizarea şi stabilirea în Germania re
prezintă o sabie cu două tăişuri, deoarece înseamnă implicit o 
posibilă expulzare din Austria, iar drăguţul de Stuckart şi 
bucuriile lui le cunoşti doar. O să mă mai gîndesc dacă nu 
mai există cumva o chichiţă ascunsă, ce nu apare la prima ve
dere şi duminică am să mai stau de vorbă şi cu Ede. 

Aceste cîteva rînduri însă, voiam să ţi le scriu imediat. 
Acum este 5,25 ergo, se ridică corespondenţa. 

Al tău 
F. E.  

Pub�icat pentru pima oara m 
cartea : „Aus der Frihzeit 

Originalul în limba ge-maiă 
Tradus din limba germană 

des Marxisms" Eigels Briefwchsel mit Kautsky". PPag, 1935 

182 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra, 12 aprilie 90 

Dragă Sorge, 
Am primit scrisoarea ta din 3/6 martie, pentru care îţi 

mulţumesc. Problema scrisorilor lui Miquel 351 nu-i chiar atît 
de simplă. „ Wilhelm" 71) tare le-ar dori şi el, pentru a le 
plasa la momentul cel mai nepotrivit, răpindu-ne astfel pe 

IV) - a legii împotriva socialiştilor. - Nota red. 10) - demn de luat în considerare. - Nota trad. n) Wilhelm Liebknecht. - Nota red. 
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vecie mijlocul de a exercita presiuni asupra lui Miquel. Căci 
o dată stins scandalul, Miquel nici nu s-ar mai uita la noi. 
Pentru mine contează mai mult să-l pot ţine cît de cît în mină 
pe acest individ printr-un asemenea mijloc de presiune, decît 
să provc o agitaţie cu totul inutilă, care lui i-" aduce o eli
berare şi bucuria de a fi depăşit momentul. De altfel toată 
lumea ştie că el a fost membru al Ligii 72). 

Acum însă am o exerienţă atît de străluită u gazetăria 
americană încît nu mai muşc din momeală ; dacă la „V[olks]
z[ eitung]" s-ar afla că acste scrisori se găesc în America, oa
menii aceştia ahtiaţi de ştiri senzaţionale nu şi-ar mai afla li
niştea pînă n-ar intra în posesia lor - şi nu aş vrea să expun 
pe nimeni unor asemenea încercări şi torturi. De altfel, cine-mi 
oae garanta cît timp va mai dmîne S[chlitr] a „ V[olks]
z[eitung]" şi dacă nu cumva tocmai furnizaea acestor scri
sori a fost condiţia ca el să rămînă în continuare acolo. 

Pe ut, mi-e imposibil să mă angajez [n asemenea tran
zacţii. 

In Gemania evoluţia evenimentelor a depăşit cele mai 
îndrăzneţe aşteptări. Tînărul Wilhelm 73) este literalmente e
bun, parcă anume ales să dea peste cap vechea orînduire, să 
zdruncine ultima rămăşiţă de încredere a tuturor proprietari
lor - iuncheri, ca şi burghezi - şi să pregătească terenul pen
tr� noi într-o măsură în care nici liberalul Frederic al 111-lea 
n-ar fi putut s-o facă. Dispoziţia sa pro-muncitorescă - pur 
de.agogic-bonapartistă - împletită cu vise confuze despre mi
siunea monarhilor, binecuvîntată de Dumnezeu, nu are nici un 
fel de priză la oamenii noştri. Iată rezultatul legii împotriva 
socialiştilor 10. In 1878 încă s-ar mai fi putut obţine ceva prin
tr-o asemenea atitudine, s-ar mai fi putut provoca o oarecare 
dezordine în rîndurile noastre. Acum însă nu mai este posibil 
Oamenilor noştri le-a fost dat să simtă prea bine pumnul pru
sac. Cîteva erne mai slae de înger, cum ar fi dl. Bls, şi 
unii din cei 700 OOO care ni s-au alăturat în ultimii trei ani, 
ar putea fi mai hotărîţi în această privinţă. Dar aceştia vor fi 
rede reduşi la tăcere şi, înainte de a trece anul, Wilhelm 
va fi profund dezamăgit de influenţa lui asupra muncitorilor ;  

7!) Ligii comuniştilor. - Nota red. 
73) Wilhelm al Ii-lea. - Nota red. 
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iar atunci, dragostea i se va transforma în furie şi alintările 
în ersecuţi i .  De aeea, politica noastră trebuie să fie acum evi
tarea oricăror agitaţii pînă la data de 30 septembrie, cînd ex
piră legea împotriva socialiştilor ; i,troducerea unei noi stări 
excepţionale cu un Reichstag în plin haos, este puţin proba
bilă ; dar după ce ne vom redobîndi drepturile cetăţeneşti 
obişnuite, vei putea constata un nou avînt al mişcării, care îl 
va pune în umbră pînă şi pe cel de la 20 februarie 74). 

Deoarece atitudinea pro-muncitorească a tînărului Wilhelm 
este completată de tendinţele sale militarist-dictatoriale (vezi 
cum întreaga şleahtă a monarhilor din vremea noastră devine 
volens-nolens, bonapartistă) şi la cea mai mică împotrivire va 
trage asupra mulţimii, trebuie să avem grijă să nu-i oferim un 
astfel de prilej. Cu ocazia alegerilor am putut constata că suc
cesele noastre la ţară sînt enorme, mai ales acolo unde există 
marea proprietate funciară lîngă care s-a putut menţine, cel 
mult, ţărănimea înstărită, aşadar în est. In Mecklenburg 3 ba
lotaje, în Pomerania 2 ! Cele 85 OOO de voturi care s-au adău
gat între prima numărătoare oficială (1 342 OOO) şi a doua 
(1 427 OOO) au provenit toate din regiunile rurale. unde nu se 
credea că vom obţine vreun vot. Există, deci, perspectiva să 
cucerim foarte curînd proletariatul agricol din provinciile es
tice şi, o dată cu el, soldaţii din „regimentele de elită" prusiene. 
Şi atunci, tot vechiul regim se duce de rîpă şi noi sîntem stă
pîni pe situaţie. Generalii prusieni ar trebui însă să fie cu milt 
mai proşti decît cred eu, dacă n-ar şti şi ei ceea ce ştim şi 
noi şi de aceea trebuie să ardă de nerăbdare să ne facă pentru 

un timp inofensivi organizînd un tir demonstrativ. Iată deci 
încă un motiv pentru a proceda extrem de prudent. 

Un al treilea motiv îl constituie faptul că maselor - mai 
ales celor care ni s-au alăturat de curînd - li s-a suit la cap 
succesul electoral şi ele cred că acum ar putea obţine totul în 
< 'salt. D2că nu •le vom ţine în frîu, vor face ldestu'le şeli. 
Iar burghezii - mă refer la proprietarii minelor de cărbuni -
fac tot posibilul pentru a încuraja şi provoca asemenea greeli. 
Pe lîngă v�chile motive acuma mai au unul nou şi anume se
ra>ţa că asfel vor strica planurile „pro-muncitoreşti" ae tî
m1rului Wilhelm. 

74) - ziua alegeri:or în Reichstag care au adus o mare victor ie 
a partidului social-democrat. - Nota red. 
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Te rog, ca pasajele subliniate pe margine să nu i le co
munici lui Schl[iter]. El se manifestă într-un fel foarte im
petuos şi apoi, eu îi cunosc pe cei de la „V[olks]z[eitung)", 
cae folosesc pentru gazeta lor, fără nici un scrupul, tot ce 
ate fi folosit. Toate aceste lucruri nu trebuie să pătrundă în 
psă, nici în €a de acolo, nici în cea de aici, el puţin nu în 
presa germană şi cu atît mai puţin, ca provenind de la mine. 

Aşadar, dacă, în viitorul apropiat, partidul nostru din Ger
mania se va comporta ceva mai rezervat, chiar şi în legătură 
cu 1 Mai, tu ştii acum din ce motiv. Noi ştim că generalii 
gozav ar vrea să folosească ziua de 1 Mai pentru a trage 
asupra noastră. Aceleaşi intenţii se nutresc la Viena şi Paris. 

In „Arb[eiter]-Z[eitun]g" (din Viena) deosebit de impor
tane sînt corespondenţele lui Bebel din Germania. In ce pri
veşte tactica partidului german nu voi lua nici o hotărîre îna
ine de a fi citit fie în „A[rbeiter]-Z{eitung]", fie în vreo scri
soare, părerea lui Bebel. El are un nas deosebit de fin. Păcat 
că, rin propria lui prismă, nu cunoaşte deît Germaia. Şi 
articolul de săptămîna aceasta, ,,Germania fără Bismarck", 
este scris de el. 

Cred că ai primit „Time" cu primul meu articol despre 
politica rusă 75) (trimis acum opt zile) 76). 

Nervii mei s-au mai calmat de cînd sînt aproape teeto
tal 77). Va trebui să respect această restricţie pînă la toamnă. 
Schorl[emmer] este complet abstinent. El, ca şi mine, îţi tran
smite ţie şi soţiei tale salutări cordiale. Rămîne aici pînă după 
P?ti. Luni se întoarce din nou la Manchester. Lui Sam Moore 
îi merge bine în Africa. Se întoarce aici peste un an într-un 
concediu de şase luni. 

Al tău, 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în cartea : Originalul în limba germană 
„Briefe und Auszlge aus Briefen Tradus din limba germană 
voi Joh. Phil Bcker, Jos. Dietzgen, 
Fridrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere", 
Stuttgart, 1906 

75) F. Engels. „Politica externă a ţarismului rus". - Nota red. 78) Vezi volumul de faţă, p.  351. - Nota red. 7) - abstinent. - Nota trad. 
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Engels către Conrad Schmidt 
la Berlin 

Londra, 12 aprilie 90 

Dragă Schmidt, 
La scrisoriie dumitale din 25.2. şi 1 .4. nu pot să-ţi răs

pund astăzi decît pe scurt, din lipsă de timp, dar cum cea de-a 
doua scrisoare rclamă un răspuns urgent 352, mă şi apuc 
astăzi să-ţi scriu. 

Incă de acum un an mi-am dat seama că pentru munca la 
manuscisele lui Marx am nevoie de ajutor şi de aceea le-am 
propus lui Ede, adică Bernstein, şi lui Kautsky să mă sprijine 
în această treabă, fireşte, nu gratuit 78) şi amîndoi au acceptat. 
Pînă acum am primit o parte copiată de Kautsky din manU
scrisul cărţii a IV-a, menţionat în prefaţa la volumul al 
II-lea 3• El �-a familiarizat perfect cu scrisul lui Marx şi se 
ocupă de asta în continuare în orele lui libere. Numai că s-ar 
putea ca el să părăsească Londra definitiv sau cel puţin pentru 
cîţiva ani, ît care caz, conform înţelegerii, Ede i-ar lua locul, 
cu atît mai mult cu cît în cazul expirării legii împotriva so
cialiştilor 10 - dacă nu va i prelungită - �ituaţia lui ar putea 
să se schimbe, chiar dacă nu i s-ar oferi posibilitatea să se în
toarcă fără probleme în Germania. Deci, aşa cum stau lucrurile 
acum, nu văd nici o perspectivă de lucru pentru dumneata în 
acest domeniu ; în şase luni însă, se mai poate schimba cîte 
ceva şi voi păstra cu atît mai bucuros în memorie amabila 
dumitale ofertă, cu it ţin să familiarizez cu c:ierea lui 
Marx pe cît mai mulţi oameni bine pregătiţi, ceea ce nu-i po
sibil fără profesor, or eu sînt singurul în această materie. 1n 
momentul în care eu mă voi duce dracului, ceea ce se poate 
întîmpla oricînd, aceste manuscrise vor fi o carte cu şapte pe
ceţi care ar putea fi mai degrabă ghicite decît citite. Aşadar, 
dacă mă voi vedea în situaţia de a-i pierde pe actualii mei 
colaboratori sau dacă din alte motive vqi avea mînă liberă în 
această privinţă, mă va� adresa de îndată dumitale şi sper că 
şi atunci vei mai fi dispus să colaborezi ; poate că şi fără 
această colaborae vei reuşi să vii înoace şi, o dată ajuns aici, 

8) Vezi volumul de faţă, p. 351 - Nota red. 
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multe lucruri care de departe par complicate se vor rezolva cu 
uşurinţă pe loc. 

Victoria noastră în alegeri 79) a fost într-adevăr uluitoare 
şi impresia produsă peste graniţă a fost tot atît de formidabilă. 
Sucele lui Bismarck au făcut ca lumea să ne rsecte pe noi, 
germanii, în general ca soldaţi, dar respectul faţă de caracterul 
nostru ersonal, ca germani, a fost mai degrabă prejudiciat. 
Servilismul burgheziei a săvîrşit restul : germanii luptă bine 
cînd sînt comandaţi bine, dar trebuie să fie comandaţi ; inde
pendenţă, caracter, capacitatea de a rezista tiraniei - de aşa 
ceva nici nu poate fi vorba. După alegeri, lucrurile s-au schim
bat. S-a vădit că burghezia germană şi iuncherii nu constituie 
naţiunea germană ; strălucita victorie a muncitorilor după zece 
ani de opresiune şi sub opresiune a impus mai mult decît Ko
niggrătz şi Sedan 34 ; lumea ştie că noi sîntem cei care l-am 
răsturnat pe Bismarck, iar socialiştii din toate ţările simt acum 
- fie că le convine, fie că nu - că centrul de greutate al miş
cării s-a mutat în Germania. După experienţa pe care am fă
cut-o eu, nu mă tem cîtuşi de puţin că muncitorii noştri nu 
se vor arăta la înăltimea acestei noi situatii. Elementele nou 
venite nu vor fi de 

0
la bun început versat� în alegerea tacticii 

juste, dar cest luru îl wr învăţa foarte curînd. Iar cea �e nu 
vor face camarazii de război mai vîrstnici, de asta va avea grijă 
guvernul în înţelepciunea sa. Atitudinea întregii noastre prese 
faţă de faimoasele decrete 334 arată cum a fost pregătit terenul 
de legea împotriva socialiştilor. Cine se arde cu supă suflă şi-n 
iaurt şi ceea ce în 1878 ar mai fi putut acţiona temporar ca 
frînă, astăzi nu mai are ii un efect. Eu ştiu bine că există 
oameni, chiar în cadrul noii fracţiuni, care s-ar lăsa seduşi de 
atitudinea promuncitorească a celor de sus, dar ei vor fi re
duşi la tăcere de îndată ce vor deschide gura. Puttkamer a 
avut perfectă dreptate cînd a spus că legea împotriva socialiş
tilor a avut un „efect educativ" enorm, numai că în cu ţotul 
alt sens decît îşi închipuia el. 

Ai citit în „Analele" lui Conrad 0) o recenzie a cărţii du
mitale 35 semnată de Achile Loria din Siena ? Mi-a fos: trimisă 
din Italia - probabil chiar de Loria, indirect însă. Eu îl cu
nosc pe acest Loria, a fost aici, a corespondat şi cu Marx, vor
beşte germana, o scrie însă prost, aşa cum a scris şi articolul 
menţionat ; este cel mai desăvîrşit arivist pe care l-am cu-

78) - pentru Reichstag. - Nota red. 
0) "Jahrblcher lr Nationalăkonomi e  und Statistik", - Nta red. 
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noscut. Pe atunci vedea salvarea omenirii în mica proprietate 
ţărănească. Nu ştiu dacă şi acum gîndeşte la fel. Scrie o carte 
după alta şi plagiază cu o neruşinare care, în afară de Italia, 
nici în Germania nu e de închipuit. Astfel, acum cîţiva ani a 
scris o cărticică 81) în care a trîmbiţat concepţia materialistă 
asupra istoriei a lui Marx drept ultima lui descoperire. Şi mi-a 
trimis-o chiar mie ! La moartea lui Marx a scris un articol e 
care mi l-a şi trimis şi în care afirma : 1) că M[arx] şi-a bazat 
toria sa asupra valorii e un sofism t'ecunoscut de el însuşi 
ca atare (un sofisma consaputo 82)) şi 2) că M[arx] n-a scris 
niciodată cartea a treia a „Capitalului" şi nici n-a avut această 
intenţie, dar s-a referit doar la ea entru a-şi bate joc de 0:1-
meni, ştiind bine că soluţiile propuse sînt irealizabile ! In ciuda 
tuturor refuzurilor şi grosolăniilor mele 356, nu sînt sigur că nu 
mă va copleşi din nou cu scrisori şi pachete. 

Impertinenţa acestui individ nu are margini. 

Publicat pentru prima oară 1n revista "Sozialistische 
\Ioaatshefte" Nr. 18-19, 1920 

1 8 4  

Calde salutări 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba gerană 

Engels către Laura Lafargue, 
la Le Perreux 

Londra, 16 aprilie 0 
Draga mea Laura, 
în sfîrşit ! Am o oră liberă pentru a-ţi scrie cîteva rîn

duri. Sînt literalmente sufocat de scrisori, solicitări orale şi 
de tot felul şi aş dori să mă pot izola pentru o lună întreagă 
sau aşa ceva, căci mi-e imposibil să răspund tuturor scrisorilor 
şi cu atît mai puţin să mă consacru unui lucru mai serios. 

81) A. Loria. „La teoria economica della costituzione politica". 
Nota red. 2) - un sofism recunoscut. - Nota trad. 
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Mulţumesc mlt entru bunele urări in poemul tău, dar mă tem că într-o bună zi Dumnezeul din ceruri ca si cel din 
iad se vr ră.ui u mine şi îmi V" găsi undeva un lo� potrivit. Dr să nu ne facem asăi griji din cauza aceasta. 

Şi acum cîteva mici probleme : 
1 .  Ai vrea să-mi dai adresa lui Longuet ? 
2. Ar putea Paul să-mi comunice pentr, Sam Moore titlul, 

numele editorului etc., pentru o ediţie de buzunar (ieftină) a 
Codului lui Napoleon 57 actualmente în vigoare ? (les cinq 
codes suffiront, civil, procedure civile, penal, procedure cri
mindle, de conmerce 83) şi preţul. 

3. Anexat o factură găsită în ultimul pachet de ziare fran
ceze. 

Muncitorii parizieni se comportă într-adevăr ca şi cum sin
gurul lor ţel în viaţă ar fi acela de a dovedi că faima lor revo
luţionară este total nejustificată. Paul n-are decît să tot repete 
că ei sînt boulangişti doar din pură opoziţie faţă de burghezie, 
dar tot aşa au gîndit şi cei care au votat pentru Ludovic Bona
parte ; şi ce ar zice parizienii noştri dacă, pentru a li se opune 
Jui Bismarck şi burgheziei, muncitorii germani s-ar arunca or
hcite în braţele tînărului Wilhelm 4) ? Este ca şi cum ţi-ai tăia 
nasul pentru a-i face în ciudă obrazului, far ceea ce le-a mi 
rămas parizienilor din vechiul lor esprit este talentul de a 
apăra cauza cea mai rea posibilă, prin cele mai 1bune -gumente posibile ! 

Nu, frenezia aceasta boulangistă are o cauză mult mai pro
fundă. Este şovinismul. După 1871 şoviniştii francezi au hotărit 
că istoria trebuie să se oprească în loc, pînă ce Alsacia va fi 
recucerită. Toate celelalte au fost subordonate acestei pro
bleme. Iar amicii noştri n-au avut niciodată curajul să se opună 
unei asemenea absurdităţi. La „Citoyen" şi la „Cri" erau oa
meni care urlau o dată cu masele împotriva a tot ce era ger
mn, indiferent despre ce era vorba, iar prietenii noştri tăceau 
chitic. Acum iată rezultatele. Singura justificare a boulangis
mului este la revanche, recucerirea Alsaciei. Nici un partid n-a 
îndrăznit să se ridice la Paris împotriva acestei atitudini ; şi 
atunci să ne mai mirăm că muncitorii parizieni nu se abat de 
la ea ca de la litera evangheliei ? 

3) - ar fi suficiente cele cinci coduri, civil, procedura civilă, pe
nal, p �ocedura penală, comercial. - Nota trad. 

4) Wilhelm al II-lea. - Nota red. 
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Dar, în ciuda patrioţilor francezi, istoria n-a rămas pe loc 
- a rămas doar Franţa după căderea lui Mac Mahon, iar con
secinţa necesară a acestei rătăciri patriotice a francezilor este 
că muncitorii francezi sînt acum aliaţii ţarului, nu numai împo
triva Germaniei, d·ar şi împotriva muncitorilor şi irevoluţiona
rilor ruşi ! Pentru ca Parisul să-şi păstreze poziţia sa de centru 
revoluţionar, trebuie zdrobită revoluţia din Rusia, căci cum s-ar 
putea recîştiga altfel fără ajutorul ţarului, poziţia de avangar�ă 
ce revine de drept Parisului ? · 

Dacă dezertarea în masă a muncitorilor francezi, mai bine 
zis a celor parizieni, în tabăra lui Boulanger i-ar determina pe 
socialiştii din străinătate să-i considere complet decăzuţi. 
aceasta n-ar trebui să ne mire. La ce altceva ar fi putut să se 
aştepte oare ? 

· 
Desigur, n-ar trebui să mă pripesc cu aprecierile. Această 

rătăcire de moment nu m-ar duce fa o astfel de conduzie. Dar 
este entru a treia oară din 1 789 încoace, cînd sîn'tem martorii 
unei asemenea rătăciri - prima dată Napoleon nr. 1, a doua 
oară Napoleon nr. 3 au fost aduşi la putere de un val de rătă
cire de acest fel şi acum este vorba de un individ mai rău decît 
cei doi ; din fericire însă, şi forţa acestui val s-a sfărîmat. In 
orfoe caz trebuie, după cît se pare, să conchidem că acea latură 
negativă a caracterului revoluţionar parizian - bonapartismul 
şovin - îi este tot atît de proprie ca şi latura sa pozitivă i că, 
după fiecare mare efort revoluţionar, putem să ne aşteptăm la 
o recrudescenţă a bonapartismului : căutarea unui salvator care 
să-i distrugă pe ticăloşii de burghezi qui nt escamote la re
volution et la republique 5) şi în mrejele cărora au căzut naivii 
muncitori - căci fiind parizieni, ei ştiu totul de la naştre şi 
prin naştere şi n-au nevoie să înveţe ca toţi muritorii de rlni. 

e aceea, voi saluta orice suflu revoluţionar cu care ne-ar 
gra.tifica parizienii, dar după aceea mă voi 1aştepta să-i văd. ia·
răşi frustraţi, alergînd în căutarea unui salvatT miaculos. 
Sper şi cred că parizienii sînt tot atît de capabili de aţiune 
ca şi în trecut, dar dacă vor pretinde Condera în domeniul 
ideilor - atunci mulţumesc frumos. · 

. Apropos - Boulanger a decăzut într-atît incit, zilele tre
cu te, Frank Roshr, cae se afla cu treburi la Jersey (este vorba 
de un băiat de 22 de ani, cel mai vanitos snob din Londra), l-a 

5) care au escamotat revoluţia şi republica. - Nota trad„ 
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vi.itat, fiind primit cu multă curtoazie, ambii asigurîndu-se re
ciproc de bunăvoinţă şi protecţie ! 

Sper ca manifestaţiile de 1 Mai să nu-i dezamăgească pe 
prietenii noştri francezi. Dacă vor avea succes la Paris, asta 
va fi o puternică lovitură dată posibiliştilor, putînd marca în
ceputul dezmeticirii din aburul boulangismului. Cea mai im
p0rtantă rezoluţie a congresului nostru 35 a fost aceea în legă
tură cu 1 Mai. a demonsrează puteea noastră în întreaga 
lume, reînvie Internaţionala mai bine decît toate tentativele 
formale de reorganizare şi arată o dată în plus care din cele 
două congrese 38 a fost reprezentativ. 

Mă tem că nu voi putea lua nici unul din cei doi cîini ai 
tăi. Unul este căţea şi Nim se opune categoric să ucidă din 
nou nişte fiinţe nevinovate ; celălalt este un pointer, adică n 
cîine de vînătoare, iar în privinţa acestora aici acţionează cele 
mai absurde legi. N-aş putea să-l iau cu mine la Hampstead 
fără a fi reţinut de poliţie ca un ipotetic braconier. Iată de ce 
oi pointerii, fox-terrierii, seterii etc. nu sint ţinuţi decît pen
tru vînătoare şi niciodată pentru plăcerea ta personală, ca la 
noj pe continent. Voila ce que c'est que de vivre dans un pays 
aristocratique 86) • 

. In Germania, va trebui să sărbătorim 1 Mai într-un mod 
cît mai diset posibil, Armata a primit ordinul strict de a in
terveni prompt şi fără să mai aştepte apelul autorităţilor civile, 
iar poliţia secretă - pe punctul de a fi desfiinţată - face efor
turi disperate pentru a provoca o ciocnire. Astfel, dacă tele
grame!� agenţiei Reuter se confirmă, ea s-a şi pus pe treabă şi 
a �i găsit cîţiva anarhişti cu e ă povoae „excse" . 

. Nim spune că nu poate să vină şi că pentru ea a trecut 
timpul grădinăritului. Suferă de reumatism la şold, nu grav, 
dar persistent. 

Apropos, amicii noştri de la Paris par să o apuce care în
cotro. Există „Parti socialiste" - ziarul consacrat organizării 
alegilor municipale, un scop - ecunosc - ezonabil. Dr mi 
apare şi evista „Autonomie" a lui Okecki �i aoi cotidianul 
„ombat" condus de Boyer, iar m Gusde inenţionează să 
organizeze o corespondenţă litografiată. Toate astea aduc a 
gaspillage 87) - strigă cu toţii că au nevoie de un cotidian şi 

ae) Iată ce înseamnă să trăieşti într-o ţară aristocrată. -
Nota trad. • • e1) - irosire. - Nota trad. 
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acum, cînd îl au, se pare că nu-l folosesc - sau şi-au pierdut 
minţile ? Eu nu mai înţeleg nimic. 

Publicat p'itru prima oară b limba origina.ului în cartea : 
F. Engels, P. ct L. Lafargue. 
„Co:-respondancc", t. II,  Paris, 1956 

1 85 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba eng:eza 

Engels către Vera Ivanovna Zassulici 358 
la Mornex 

Londra, 122, Regent's Park Rd. 
N. W., 17 aprilie 169) 

Mult stimată cetăţeană, 
Cînd am citit articolul lui Beck, mi-am închipuit că dv. 

şi prietenii dv. v-aţi supărat din cauza lui şi i-am spus lui 
Bernstein că în locul lui n-aş fi publicat o asemenea inepţie. 
El însă mi-a răspuns că nu se crede îndreptăţit să respingă 
un articol, care în fond exprimă părerea unei anumite părţi a 
tineretului rus, tineret care n-are la dispoziţie un alt ziar pen
tru a se justifica în faţa cititorilor lui "Sozial-demokrat" în 
legătură cu articolul apărut anterior. Gîndul care l-a călăuzit 
a fost acela de a le da acestor tineri ruşi posibilitatea de a răs
punde criticilor ce le-au fost aduse, şi, bineînţeles, că va pu
blica cu cea mai mare plăcere orice replică 359 i-aţi trimite dv. 

Ziarul „S[ozialdemokrat]" se găseşte într-o situaţie foarte 
dificilă faţă de ruşii din vest. Nu e nevoie să mai subliniem 
că dv. sînteţi consideraţi acolo ca aliaţi şi prieteni deosebiţi 
ai mişcării germane. Dar şi alte fracţiuni socialiste au dreptul 
la o oarecare consideraţie. Pentru a le vorbi muncitorilor ger
mani, ele sînt oarecum silite să se adreseze ziarului nS[ozialde
mokrat]". Putem oare să le refuzăm ospitalitatea ? Aceasta ar 
însemna un amestec în treburile interne ale ruşilor, or tocmai 
asta trebuie evitat cu orice preţ. Să luăm, de pildă, luptele 
intestine ale socialiştilor francezi şi danezi. Ziarul „Sozialde-
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mokrat" a păstrat neutralitatea faţă de posibilităţi 12 cîtă vreme 
a fost posibil s-o facă, adică atîta timp cît n-a fost implicat 
el 1nsuşi în dispută, şi mai păstrează şi acum neutralitatea faţă 
de cele doui partide daneze, deşi toată simpatia lui se-ndreaptă 
către "revoluţionari" 190• La fel se întîmplă cu ruşii .  La Bern
stein nici vorbă nu poat� fi de rea-voinţă faţă de dv„ pentru 
.sa garantez eu. Dar el are un simţ foarte dezvoltat de drep
tate şi echitate şi decît să comită o nedreptate faţă de un duş
mn sau faţă de un om care nu-i este simpatic, mai bine ne
dreptăţeşte pe zece prieteni sau siliaţi. Toţi prietenii lui îi re
proşează această nepărtinire exagerată, care în  cele din urmă 
se transformă în părtinire faţă de aliaţi. Aşa se explică de ce 
in cazuri incerte el înclină întotdeauna spre tabăra duşmană. 

La aceasta se adaugă faptul că noi toţi ştim foarte puţin  
despre grupările în permnntă schimbare ale ruşilor d in  Oci
dent, drept care riscăm în fiece clipă să suferim un eşec. Bern
stein ştie mult mai mult în această privinţă decît mine, căci 
a trăit la Zlrich o experienţă similară ; eu, dimpotrivă, n-am 
ştiut nimic şi n-am fost foformat nici de numele şi nici de 
existenţa ziarelor pe care le amintiţi 360• B[ernstein] mi-a spus 
că a văzut în scrisoarea lui Beck expresia concepţiilor partiza
niJ.or lui Lavrov. Nu ştiu dacă 0e sau nu dreptat�, dar acsta 
a fost unul din motivele care l-au determinat să publice scri-
soarea. .-

El mi-a mai spus că a cerut să i se trimită de la Paris 
traducerea prefeţei lui Plehanov pentru a o publica integral ; 
a primit-o şi ea va apărea cît mai curînd posibil. A acţionat 
în acest sens de îndată ce a primit scrisoarea lui Beck, ceea 
ce constituie încă o dovadă că a vrut să folosească publicarea 
respectivei scrisori pentru a-i da din nou cuvîntul lui Plehanov. 
Acum vă propun să-i scrieţi o replică lui Beck - dacă prefe
aţi, în franceză - şi să mi-o trimiteţi mie sau direct ziarului 
„Sf ozialdemokrat]" (adresa lui B[ernstein] este : 4, Corinne 
Road, Tufnell Park, London N) ; dv. îl cunoaşteţi pe acest 
domn Beck, dar în cercurile neruseşti el nu este cunoscut. Iar 
dacă dv. consideraţi oarecum ca o înjosire să vă lansaţi într-o 
polemică cu el, aceasta nu este, totuşi, decît o neplăcere pe care 
trebuie s-o aceptăm destul de des. Aria aceasta eu o cunosc 
foarte bine. 

. Ştiu din poprie experienţă ce însamnă o mişcare ca 
aceea din sinul micii colonii ruseşti din vest. Toţi se cunosc 
între ei, se află în relaţii de prietenie sau duşmănie personală, 
astfel că întreaga dezvoltare a mişcării este însoţită în mod 
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firesc de divergenţe de opinii, sciziuni şi polemici, îmbrăcînd 
un caracter extrem de personal. Asta ţine de orice emigraţie 
politică şi noi am trăit-o din plin între 1849-1860. Dar eu am 
învăţat cu această ocazie că partidul care are forţa morală de 
a e ridia primul deasupra atmof erei de coflicte pe"SOnle şi 
de a nu se lăsa influenţat de ele, dobîndeşte astfel n mare 
ascendent asupra celorlalte partide. Cu cît vă veţi arăta mai 
puţin sensibilă la asemenea împunsătui, cu atît mai multă forţă 
şi timp veţi păstra pentru lupta cea mare. Ce importanţă poate 
avea în fond pentru dv. dacă un articol al lui Beck sau al alt
cuiva a apărut în „Sozialdemokrat" de vreme ce sînteţi sigră 
că puteţi răspunde în mod deschis. La urma urmelor, este im
posibil să le interziceţi advesarilor dV. ruşi întreaga prsă so
cialistă din vest. Cît priveşte mişcarea rusă, n-ar avea ea oare 
de cîştigat dacă s-ar desfăşura într-o măsură mai mare în faţa 
opiniei publice largi a Occidentului în loc să se ascundă de 
restul lumii în ercuri mici, izolate, favorizînd tcmai prin 
aceasta intriga şi cabala ? Unul din mijloacele cele mai efi
ciente şi mai des folosite de Marx era următorul : cînd se vedea 
în faţa unor intrigi, ascunse, îşi demasca adversaii şi-i ataca 
în faţa opiniei publice. 

Cel mai bun mijloc pentru a le tăia adversarilor dv. ch
ful de a face pe grozavii în faţa socialiştilor germani este să 
colaboraţi activ la „Neue Zeit" şi „S[ozialdcmokrat]".  De îndată 
ce acordul dinte părerile dv. şi cele ale germanilor va fi sta
bilit şi recunoscut, ceilalţi pot spune orice, căci nimeni nu . se 
va mai sinchisi de ei. Sînt convins că informaţiile dv. vor fi 
primite cu braţele deschise şi am fost surprins că articolul lui 
Plehanov despre Cernîşevski 88) urmează să apară în „Neue 
Zeit". 

Calde salutări din partea mea lui Plehanov şi dv. per
sonal, 

Al dv. devotat•  
F. Engels 

Bernstein ese un băiat extrardinar atît în e priveşe in
telectul, cît şi caracterul. Ciudat la el este că numărul atacu
rilor pe care le permite altora, în coloanele ziarului „S[ozial-

8) In original acest nume este ci. cu cractere ruseşti. 
Nota red. 
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demokrat]", la adresa dv., reprezintă etalonul preţuirii de car: 
vă bucuraţi ; cu cit vă respectă mai mult, cu atît este mat 
înclinat să apară faţă de dv. nepărtinitor. 

Publicat pentru prima oară In : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII. ed. rusă, 1940 

186  

Originalul i n  l imba franceză 
Tradus din limba rusă 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Londra. 19 aprilie 90 

• Dragă Sorge, 
Primesc cu regularitate ziarul „Nationalist" ; din păcate 

însă, nu prea e mare lucru de el. Este o copie fidelă a ceea 
ce · scriu fabienii 178 de aici. Plat şi anost ca Dismal Swamp 89), 
făcînd caz de mărinimia cu care ei, burghezi cultivaţi, bine
voiesc să se ocupe de emanciparea muncitorilor, drept care 
aceŞtia din urmă trebuie să tacă chitic şi să asculte fără să 
crîcnească de ordinele acestor cranks 90) cultivaţi cu ismele 
lor. N-au decît să se bucure şi ei puţin ; într-o bună zi, miş
carea va mătura totul din cale. Noi, cei de pe continent, avem 
totuşi avantajul de a fi simţit cu totul altfel influenţa revo
luţiei franceze şi de aceea, la noi, asemenea lucruri nu sînt po
sibile. 

Îţi trimit astăzi şi „The People's Press" care, în ce pri
veşte dările de semă despre noile traes-unionuri, a luat locul 
lui „Labour Elector". Acesta din urmă, după cum ai observat, 
desigur, nu mai conţine nici n material faptic pentru bunul 
motiv că muncitorii pur şi simplu nu vor să mai aibă de-a face 
cu el. Asta însă nu-i împiedică pe Burns, Iann şi alţii (şi mai 
ales pe unii dintre docheri) să întreţină pe furiş încă destule 
relaţii cu Champion şi să se lase chiar influenţaţi de el. 
„P[eople's Press]" este redactată de un anume Dell, un fabian 

89) Dismal Swamp - întinsă regiune mlă5tinoasă din statul Vir
ginia. - Nota red. so) - excentici. - Nota trad. 
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tînăr de tot, l doila şef fiind opa Morris ; se pare că 11n
doi sînt oameni cumsecade şi îi sprijină serios pe muncitorii 
de la Societatea de gaz. ln fruntea acestora se află (în secret) 
Tussy, iar uniunea lor pare să fie, de departe, cea mai bună 32. 
Docherii au fost corupţi prin donaţii din partea filistinilor şi 
nu vor să se certe cu publicul burghez. ln plus, secretarul lor, 
Tillett este duşmanul de moarte al muncitorilor de la Socie
tatea de gaz, al căror secretar a încercat - fără succes - să 
devină. Docherii şi cei de la Societatea de gaz constituie, de 
fapt, un tot, din care, o parte, sînt vara docheri şi iarna găzari ; 
aceştia din urmă au propus un cartel, conform căruia, în clzul 
schimbării genului de muncă, un membru al unei uniuni să nu 
fie obligat să intre în cealaltă uniune. Pînă acum docherii au 
respins această propunere şi cer ca lucrătorul de la Societatea 
de gaz, care primăvara lucrează ca docher, să achite şi a ei 
taxa de intrare şi cotizaţia. De aici multe nemulţumiri. ln .ge
neral, docherii înghit afurisit de multe din partea comitetului 
lor executiv. Muncitorii de la Societatea de gaz şi General La
bourcrs îi primesc în rîndurile lor pe toţi unskilled 91) , iar în 
Irlanda acum se îmbulzesc să fie primiţi chiar şi zilerii din 
agricultură. De aici şi supărarea lui Davitt, care nu merge mai 
departe decît Henry George şi a cărui politică local-irlandeză 
se vede în felul acesta ameninţată, chiar dacă fără motiv. Aici 
la Londra, la sud de Tamisa, muncitorii de la South Metropo
litan Gaz Co. au suferit o înfrîngere serioasă 312 ; lecţia le-a 
prins bine ; erau prea plini de ei şi îşi închipuiau că pot să 
obţină totul în asalt ; acelaşi lucru li s-a întîmplat şi la Man
chester, acum s-au mai liniştit, îşi consolidează mai întîi orga
nizaţia şi îşi spoesc fondurile. Tussy reprezintă în Uniune pe 
femeile şi tinerele fete din Silvertown (India Rubber etc. 
Works) a căror grevă a condus-o 292 şi nu încape nici o îndo
ială că în curînd va face parte din London Trades Council 3ts. 

lntr-o ţară ca aceasta, cu o veche mişcare politică şi mun
citorească, rămîne întotdeauna o colosală grămadă de rub
bish 92) tradiţional, care trebuie înlăturat treptat. Astfel sînt 
prejudecăţile celor din skilled Unions - Engineers, Bricklayers, 
Carpenters and J oiners, Type compositers etc. 93) care, toate, 
trebuie lichidate : invidia dintre diferitele meserii, care în mîi
nle şi cap.tele conducătorilor se ascut transformîndu-se în  

&I) - necalificaţi. - Nota trad. 12) - gunoi. - Nota trad. 93) Uniunile muncitorilor calificaţi - mecanici, zidari, dulgheri şi 
timp!ari, tipografi etc. - Nota trad. 
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ostilitat� şi lupte făţişe ; ambiţiile şi intrigile dintre şefi care 
se înfruntă între ei ; unul vrea să intre în parlament şi tot asta 
vea şi un altul ; unul se străduieşte să pătrundă în County 
Council 219 sau în &hoolboard 94) ; altul vrea să realizeze o cen
tralizare generală a tuturor muncitorilor ; cutare vrea să fondeze 
un ziar, celălalt - un club etc. etc. - pe scurt, fricţiuni peste 
fricţiuni. Între toate acestea Liga socialistă 8, cae e uită de 
sus la tot ce nu este direct revoluţionar (ceea ce aici în An
glia, ca şi la voi, înseamnă : ceea ce nu se mărgineşte doar la 
frazeologie şi la inactivitate) şi Federaţia 67, care se comportă 
şi acum ca şi cum în afara ei toţi ar fi nerozi şi nepricepuţi, 
deşi tocmai datorită noului suflu al mişcării a reuşit ea să mai 
obţină oarecari adeziuni. Pe scurt, cine nu vede dcît asectul 
>Uerficial al problemei, ar conchide că totul se reduce la 
confuzie şi certuri personale. Dar, sub acest aspect superficial, 
micarea merge înainte, cuprinde pături din ce în ce mai largi 
şi de cele mai multe ori tocmai păturile cele mai de jos ale 
unei mase pînă nu de mult stagnante ; nu e însă departe ziua 
cînd această masă se va regăsi dintr-o dată pe sine însăşi, cînd 
va înţelege limpede că ea este această masă colosală în miş
cae ; şi atunci se va pune capăt tuturor acelor mîrşăvii şi 
vrajbe. 

Desigur, amănuntele de mai sus privind persoane şi disen
siuni de moment sînt numai pentru informarea ta şi nu trebuie 
cu nici un preţ să ajungă în „V[olks]z[eitung]". Asta trebuie 
să se inţeleagă o dată pentru totdeauna - căci am avut do
vada încă de aici că în această privinţă de multe ori Schliter 
a luat lucrurile cam prea uşor. 

Aştept cu nerăbdare 1 Mai. In Germania era de datoria 
fracţiunii din Reichstag să se opună pornirilor nesăbuite. Bur
ghezii, poliţia politică, pentru care acum se pune problema să. 
,,nu-şi piardă pîinea", domnii ofiţeri, toţi aceştia tare ar dori 
să se facă uz de forţă, să se tragă, drept care caută orice pre
text pentru a-i dovedi tînărului Wilhelm că nu ordonă suficient 
de prompt începerea represaliilor. Nouă, însă, toate acestea 
ne-ar putea strica planurile. In primul rînd trebuie să scăpăm 
de legea împotriva socialiştilor 10, adică să trecem cu bine de 
30 septembrie. După aceea, în Germania lucrurile vor evolua 

B4) Consiliul de conducere al şcolilor. - Not. trad. 
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fantastic pentru noi, aşa incit n-am avea de ce să compromitem 
totul numai pentru a ne lăuda. De altfel, proclamaţia frac
ţiunii 361 nu e bună de nimic ; este opera lui Liebknecht, iar 
stupizenia cu „greva generală" este absolut deplasată. Oricum 
însă, oamenii sînt atît de exalaţi în urma zilei de 20 fe
bruarie 95), încît trebuie ţinuţi puţin în frîu pentru a-i împie
.dica să facă vreo prostie. 

In Franţa, 1 Mai ar putea marca o cotitură, cel puţin la 
Paris, dacă ar reuşi ă trezească conştiinţa marii mase de 
muncitori, care aderaseră la boulangism. De asta vinovaţi sînt 
chiar oamenii noştri. Ei n-au avut niciodată curajul de a ac
ţiona împotriva resentimentelor faţă de germani ca atare, şi 
acuma, la Paris, cad victimă şovinismului. Din fericire, în pro
vincie, lucrurile merg mai bine. Dar străinătatea nu vede decît 
Parisul. 

Dacă francezii mi-ar trimite materialele lor, ţi le-aş pune 
la rîndu-mi la dispoziţie. Dar cred . că şi lor le este ruşine de 
ele. Well ! It's in the French nature 96) să nu suporte înfrînge
rile. De îndată ce vor înregistra vreun succes cit de mic, totul 
se va schimba dintr-o dată. 

Calde salutări soţiei tale şi ţie. La fel soţilor Schllter. 

Al tău, 
F. E. 

Schorl[emmer] s-a întors la Manchester lunea trecută. 
Amîndoi sîntem, vrînd-nevrînd, abstinenţi disciplinaţi. Quelle 
horreur ! 97) 

Publicat pentru prima oară în cartea : 
„Briefe und Auszlge aus Briefen von 
Joh. Phil.Bcker, Jos. D ietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F. A. Sor� und Andere". 
Stuttgart, 1906 

Originalul în l imba germană 
Tradus din limba germană 

95) - ziua alegerilor pentru Reichstag, care a adus partidului so
cial-democrat o mare victorie. - Nota red. 11) Este ceva specific francez. - Nota trad. n) E îngrozior I - Nota trad. 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 362 
la Hoboken 

Londra, 30 aprilie 90 

Dragă Sorge, 
Dacă duminica viitoare va avea loc aici la Londra o de

monstraţie uriaşă în favoarea zilei de muncă de opt ore, vom 
datora-o în mod exclusiv lui Tussy şi Aveling. Tussy este 
acum delegata muncitoarelor din Silvertown în Consiliul Gas 
Workers' and General Labourers' Union 302 şi a devenit atît de 
populară în acest consiliu încît nu este numită decît our 
1wther 8). Muncitorii întreprinderii de gaz - cel mai puternic 
di.tre noile sindicate - sprijină hotărît demonstraţia pentru 
ziua de opt ore, întrucît, după ce o obţinuseră penru ei î?işi, 
au · constatat în practică nesiguranţa unei asemenea cuceriri , 
care, cu prima ocazie, a fost iarăşi anulată de capitalişti ; pen
tru ei, ca şi pentru mineri, scopul principal îl reprezenta legi
i erarea zilei de opt ore. 

Aşadar, muncitorii de la Societatea de gaz şi Bloomsbury 
Socialist Society (secţia cea mai bună, care a părăsit acum doi 
ani Socialist League şi din care făceau parte Lessner, Tussy şi 
Aveling) 33 au luat iniţiativa acestei acţiuni ; lor li s-a ală
turat un mare număr de partizani din micile trade-unionuri şi 
cluburile radicale 41, care se despart tot mai hotărît în cluburi 
muncitoreşti socialiste şi cluburi burgheze gladstoniene. Proce
dînd în modul cel mai corect cu putinţă, ei au propus lui Lon
don Trades ouncil 318 să particie la proiectata demonst1aţie 
din Hyde Park. Acesta, compus în majoritate din reprezentanţi 
ai vechilor skilled 9) Trades Unions (anul viitor îi vom fi cu
cerit şi pe ei) a înţeles că respectiva demonstraţie nu mai 
putea fi evitată şi a încercat printr-o lovitură neaşteptată să 
controleze acţiunea. 

Consiliul s-a înţeles cu Social Democratic Federation 67 
(Hyndman) şi a reţinut Hyde Park-ul pentru ziua de 4 mai de 
la Commisioner of works 100), luoru e care ceilalţi nu-l făcu
seră încă. Intr-adevăr, orice miting de proporţii mai mari, care 

98) - mama noastră. - Nota trad. "> - vechile sindicate ale muncitorilor calificaţi. - Nota trad. 
10) Ministerul Lucrărilor Publice. - Nota red. 
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urmează a se ţine în Hyde Park, trebuie anunţat în prealabil 
la „Commissioner of \Vorks", iar acesta stabileşte numărul de 
tribune ce vor fi instalate etc. Deoarece regulamentul mai pre
vede că în acelaşi loc şi în acelaşi timp nu pot avea loc două 
mitinguri, domnii aceştia au crezut că sînt acum stăpîni e si
tuaţie şi, după ce au monopolizat parcul, îi pot dicta comi
tetului iniţial 34. Ei reţinuseră 7 tribune, din care două le ceda
seră lui Social Democratic Federation, socotind că astfel sal
vează aparenţa de nepărtinire faţă de socialişti şi cîştigă în 
pl.us un aliat socialist. 

Aşadar, au hotărît, ca numai asociaţiile profesionale să 
demonstreze în coloană cu steaguri şi să numească oratori şi 
nu uniunile politice (excluzînd astfel cluburile). Ei au redactat 
tezoluţia în care se vorbea doar despre lupta pentru ziua de 
opt ore, legiferarea ei fiind omisă. Au hotărît formarea coloanei 
şi au stabilit traseul demonstraţiei etc. şi abia după aceea au 
convocat o întrunire a delegaţilor, dar numai a asociaţiilor 
profesionale. La această întrunire : 1) Tussy n-a fost admisă, 
nefiind ea însăşi angajata întreprinderii pe care o reprezintă ! 
(iar dl. Shipton, preşedintele lui Trades-Council, n-a mai avut 
nimic de-a face cu branşa sa de 15-16 ani !) ; 2) amendamen
tul privind reintroducerea legiferării zilei de opt ore în rezolu
ţie n-a fost pus nici la vot şi nici în discuţie. Problema era neja hotirîtă ! - 3) delegaţilor li s-a dat să înţeleagă c1aT că 
Trades Council estP stăpîn pe situaţie, că dispune de parc la 
4 mai and if they did not like it they could leave it alone 101). 

Delegaţii comitetului iniţial au rămas stupefiaţi şi profund 
indignaţi. în ziua următoare însă, situaţia s-ţ schimbat. Aveling 
s-a prezentat la „Commissioner of '\Vorks" şi a declarat că, 
dacă nu se repartizează şi comitetului iniţial în acelaşi timp 
suficiente tribune, va izbucni un mare scandal ; din fericire, 
la cîrmă sînt acum toryi (liberalii s-ar fi eschivat prin tot felul 
de minciuni şi n-ar fi aprobat nimic). care nu-şi pot permite 
să-şi facă şi mai mulţi duşmani în rîndurile muncitorilor. Ave
ling a obţinut aprobarea pentru şapte tribune, iar acum a fost 
rîndul domnilor de la Trades-Council să dea înâpoi, căci un 
conflict acum ar fi arătat cît de slabi sînt. 

Comitetul nostru s-a pus energic în mişcare, a sţabilit 
planurile şi traseul în amănunţime şi le-a publicat imediat, 
aşa incît le-a luat-o înainte celorlalţi ; ieri s-au întîlnit 
Aveling şi Shipton şi au aranjat totul, aşa încît să nu oată 

101) - şi dacă nu le convine, n-au decît să se retragă. - Nota trad. 
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izbucni mei o ciocnire şi aşa se face că mitingul de duminică 
va fi unul dintre cele mai mari din cîte au avut loc pînă acum. 

Toate acestea le poţi publica în „Volksz[eitung]" şi în 
„ Workmen's Ad[vocate]". Mi-ar face mare plăcere ca domnii 
de aici să afle toată istoria din America, tipărită în limba 
engleză. 

Îţi trimit cîteva numere din „Star" care, după cele rela
tate mai sus, îţi vor fi clare (N.B. Fiecare articol cuprinde de 
obicei ştiri atît din tabăra noastră cît şi a celorlalţi, în plus 
cele provenind de la reporteri, prezentate ca atare, fără vreo 
alegere). 

De asemena, îţi trimit „Time" pe mai şi un pachet cu nu
�re din „Combat" (acum este al nostru, Guesde f i ind redac
tor-şef) şi totodată „Arb[eiter]-Z[ei]t[un]g1' din Viena. Ame
ninţările cu datul afară cuprinse în corespondenţa lui Bebel 365 
îl vizează pe Schippel - un intrigant de clasă şi un escroc 
foarte abil, pe care Liebknecht l-a descoperit cu ani în urmă, 
l-a introdus în partid, iar acum îl urăşte de moarte. Din feri
cire, Sch[ippel] este laş ca şi Hyndman. 

Este prima noastră mare victorie la Londra şi ea dove
deşte că şi aici noi avem în spate masele. Din Social-Demo
cratic Federation, care are două tribune proprii, 4 secţii puter
nice vor defila împreună cu noi şi au reprezentanţi în comi
tetul nostru. Acelaşi lucru se va întîmpla şi cu multe siudi
ae ale munciirilor calificaţi ; vechii şefi consevatori merg 
cu Shipton şi cu Trades-Council, masele merg cu noi. întregul 
Et-End merge u noi. Masele de ici nu înt încă scialise, 
dar sînt pe cale să devină ; ele au evoluat într-aît, încît nu 
ai vor decît conducători socialişti. Trades-Council este sin
ura organizaţie muncitorească demnă de menţionat, care mai 
e încă antisocialist� . dar şi în sinul ei s-a afirmat o minoritate 
socialistă ; şi îndată ce vor pătrunde în ea muncitorii de la So
cietatea de gaz, care pînă acum au fost ţinuţi în afara ei prin 
tot felul de tertipuri, lucrurile vor evolua rapid. Sînt convins 
că, după 4 Mai, mişcarea de aici va căpăta cu totul alt caracter 
şi atunci vei auzi mai multe despre activitatea publică a lui 
Tussy. Am arătat intriganţilor de la Trades Council şi Social 
Democratic Federation că ştim să le dejucăm manevrele şi 
intrigile ; aricit ne-ar urî, oamenii aceştia nu se pot împotrivi 
faptelor. Acum, în sfîrşit, se pare că proletariatul englez intră 
în masă în mişcare şi, dacă aşa stau lucrurile, pînă într-un an 
toţi aceşti mici intriganţi, escroci şi fanfaroni vor fi puşi la 
lul lr foare mdest, de altfel, fie măturaţi cu totul din cale. 
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Noua ediţie a „Manifestului" 102) este la tipar - înainte 
ca legea împotriva socialiştilor 10 să expire, vrem să mai tri
mitem n Germania 5 OOO de exemplare. 

Splendidă zi de primăvară ! lntr-o săptămînă vor răsări 
cuişoarele, vor înflori păducelul roşu şi alb, răchita, iar merii 
vor fi în floare. Cireşii au înflorit încă de acum 5 zile. 

Multă sănătate ţie şi soţiei tale. Calde salutări amîn
durora, 

Al tău, 
F. E.  

Ai aflat, desigur, că „Labour Elector" s-a curăţat. ln tim
pul grevei docherilor 44 avea un tiraj de 23 OOO exemplare. 
Dar banii toryilor l-au dus de rîpă ! 

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

1 8 8  

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către August Bebel 
la Plauen, lîngă Dresda 

J,ondra, 9 mai 90 

Dragă Bebel, 
lţi mulţumesc pentru ştirile din Zirich - mă bucur că şi 

asupra acestui punct sîntem de aceeaşi părere 366• Pentru mine 
confirmarea ta avea o importanţă deosebită. ln probleme de 
felul acesta, noi ne cramponăm în aşa măsură de concluzii 
trase pe temeiuri insuficiente, încît nu înclinăm să luăm ase
menea concluzii incerte ca bază pentru noi deducţii şi chiar 
acţiuni, fără a avea mai întîi confirmarea dintr-o sursă com
petentă. 

101) K. Marx şi F. Engels. „Manifestul Partidul.i Comunist". -
Nota red. 
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Vă felicit din inimă pe tine şi soţia ta cu ocazia logodnei 
fiicei voasre 103) .  Faptul că acsă logodnă se va soa ceva 
mai tîrziu cu stabilirea în America nu poate, desigur, să v. 
bucure, dar pentru mine ar putea avea urmări plăcute şi anume 
prilejul ca noi doi să ne îmbarcăm împreună pentru Ame
rica. Ce părere ai ? Sînt convins că, după două-trei zile, ţi-ar 
dispărea şi răul de mare şi, s-ar putea, chiar definitiv. Ca mij
lc de rea.re după o perioadă de trcsări, o menea călă
torie pe mare este de nepreţuit. Eu mai simt şi acum efectul 
călătoriei pe care am făcut-o acum aproape doi ani. Unde mai 
pui că Zadek susţine a fi în posesia unui remediu sigur împo
triva răului de mare (se pare că antipirina este foarte bună} 
şi, potrivit datelor medicale, numai 2-3 la sută din oameni 
sînt incapabili să se obişnuiască în două-trei zile cu tangajul. 
Aşadar, mai reflectează la cele de mai sus. 

Dacă în articolul meu 104) sesizezi o lipsă de logică, e mai 
degrabă vina mea decît aceea a lui Blas ; să comprimi o istorie 
atît de lungă şi complicată în mai puţin de două coli de tipar 
este o treabă foarte grea şi sînt conştient că există suficiente 
pasaje în care legătura este neclară, iar argumentarea insufi
cientă. Pentru o prelucrare ulterioară, ceva mai amănunţită, 
a acestui subiect - de cea mai mare importanţă pentru noi -
observaţiile tale critice mi-ar fi extrem de utile. Numai scurt
semnalări unde şi în ce sens găseşti firul întrerupt sau în
cîlcit. 

Burghezia din lumea întreagă a avut desigur timp să- şi 
revină de pe urma spaimei, care a făcut-o s-o treacă toate su
dorile în perioada dinainte de 1 mai, şi să-şi spele din nou 
rufele murdărite cu această ocazie. Corespondentul din Berlin 
al ziarului "Daily News", de fapt unul dintre bocitorii consa
craţi, se plîngea la 1 mai că muncitorii au păcălit întreaga 
lume şi abia după 4 zile a revenit, spunînd că, ce-i drept„ 
muncitorii declaraseră de la bun început şi în repetate rîn
d'uri că vor să facă doar o demonstraţie paşnică, fără să fie 
crezuţi însă ! 

Aţi avut perfectă dreptate să aranjaţi în aşa fel lucru
rile, îrtcît să fie evitată orice ciocnire. După 20 februarie 105), 
muncitorii germani n-au mai avut nevoie să f.că agitaţie. 
Date fiind împrejurările, Germania trebuia să se manifest-

1os) Frieda Bebel. - Nota red. 14) F. Engels. „Politica externă a ţaTismului rus". - Nota red. 105) - ziua alegerilor în Reichstag, care au adus o mare victori-
Partidului social-democrat. - Nota red. 
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de 1 mai mai modest decît ceilalţi şi nimeni nu v-a luat-o în 
nume de rău, nici aici, nici în Franţa. Dar din istoria cu 
Schippel 367 cred că puteţi să trageţi o învăţătură ; să aveţi 
grijă că data viitoare, în timpul interregnului dintre noile ale
geri şi convocarea Reichstagului, sau conducerea fracţiunii ă 
fie însărcinată să-şi continuie lucrările sau să fie confirmată 
formal de noii deputaţi aleşi pe timpul acestui interval de 
timp. în acest caz ea poate interveni ferm şi poate acţiona 
acolo unde e nevoie şi nu va da ocazia domnilor de la Berlin, 
care ar voi să-şi asume, după modelul parizian, rolul de con
ducători fireşti ai partidului, să-şi dea astfel o importanţă exa
gerată. Toate acestea cu condiţia ca, după 1 octombrie 16), 
organizaţia să rămînă ca :cum. 

Aici demonstraţia de la 4 mai a fost colos.lă şi chiar 
întreaga presă burgheză a trebuit s-o recunoască. Eu am stat 
în tribuna 4 (un mare vagon de marfă) şi am putut să văd 
doar o parte - o cincime pînă la o optime - din masă. Dar 
cit puteai cuprinde cu ochii era o mare de capete, 250-300 OOO 
de oameni, dintre care peste 3/4 erau manifestanţi din rîndurile 
muncitorimii. Aveling, Lafargue şi Stepniak au vorbit de la 
tribuna mea. Eu eram doar spectator. Laf[argue] a stîrnit un 
uriaş iropot e aplauze u engleza lui foairte corectă, dar cu un 
foa.rte pronunţat accent francez şi u mobilitaea lui meridio
nală. a fel Stepniak şi Ede, care se afla la tribună împreună 
cu Tussy, au fost puternic ovaţionaţi. Cele 7 tribune se găseau 
la o distanţă de 1 50 de metri una de alta. Ultimele, situate 
la 1 50 de metri de capătul parcului 107), aşadar, mitingul nostru 
(pentru i.troducerea prin lege şi la scară internaţională a 
zilei de muncă de 8 ore) se desfăşura pe o ţungime de 1 200 de 
metri şi pe o lăţime de este 4-500 metri, totul fiind tixit de 
oameni. De cealaltă parte erau cele 6 tribune ale lui Trade
Council 318 şi 2 ale lui Social Democratic Federation 67, dar, în 
acel sector afluenţa publicului nu era nici jumătate ca la 
noi. In general se poate vorbi de cea mai mare întrunire care 
a avut loc vreodată aici. 

Pentru noi a fost, în mod special, o victorie strălucită. 
Amănuntele le-ai citit desigur în corespondenţa lui Ede din 
„ Volksbl[att]" 368. Trade Council şi Social-Democratic Fede
ration şi-au închipuit că vor euşi să ne ia  parcul pentru ziua 

1) - după anularea legii excepţionale împotriva socialiştilor. -
Nota red. 

101)Hyde-Park. - Nota red. 
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aceea, dar s-au înşelat amarnic. Aveling l-a convins pe mm1s
trul lucrărilor publice să ne aprobe şi nouă 7 tribune în parc, 
.ceea ce de fapt contravenea instrucţiunilor. Din fericire, la pu
tere erau toryi şi am izbutit să-i intimidăm : li s-a spus că, 
d.că nu se aprobă, oamenii noştri vor lua cu asalt tribunele 
celorlalţi ; mitingul nostru a fost cel mai mare, cel mai bine 
organizat, cel mai entuzi,ast. Marea majoritate a muncitorilor 
de aici sînt de pe acum pentru legea de opt ore. Aveling, şi 
mai ales Tussy, au organizat totul şi de atunci poziţia lor în 
mişcare e cu totul alta decît înainte. Uniunea muncitorilor 
Societăţii de gaz şi a muncitorilor în general ao2 - de departe 
cea mai bună dintre noile uniuni profesionale - i-a sprijinit 
din răsputeri ; fără ei nu s-ar fi realizat nimic. Acum, im
portant este să păstrăm comitetul de organizare a mitingului 
din care fac parte delegaţi ai trades�unionrilor, ai cluburilor· 
radicale şi socialiste - pentru ca acestea să devină nucleul 
m işcări i de aici 364• Astă-seară se va purcede la traba aceasta. Un lucru este sigur : muncitorii, burghezia, liderii vechilor 
trade-unionuri putrede şi ai numeroaselor secte şi sectişoare 
politice şi sociale, carieriştii, vînătorii de posturi grase şi 
scribii care vor să exploateze mişcarea, ştiu acum precis că 
adevărata mişcare socialistq de masă a început Za 4 mai. Acum, 
în sfîrşit, masele s-au pus în mişcare şi, după unele lupte şi 
oscilări fără importanţă, vor pune capăt manifestărilor de am
biţie personală, poftelor exploatatoare ale carieriştilor, rivali
tăţii dintre secte, aşa cum la timpul său au pus capăt tuturor 
manifestărilor e aest fel în Germania şi vor acorda fiecăruia 
locul pe care-l merită ; şi cum mişcarea de masă dezvoltă 
întotdeauna spiritul internaţionalist, în curînd veţi vedea ce 
nou aliat aţi cîştigat. Englezii ne sînt mult mai apropiaţi decît 
francezii prin întreaga lor manieră de a acţiona, de a face 
agitaţie şi de a se organiza şi, de îndată ce aici lucrurile vor 
intra pe făgaşul lor, de îndată ce vor fi depăşite toate fricţiu
nile interne, inerente începutului, veţi putea foarte bine să 
înaintaţi împreună cu aceşti oameni. Ce n-aş fi dat să fi apucat 
şi Marx această trezire, el, care a urmărit cu atîta atenţie cele 
mai mici simptome tocmai aici în Anglia ! Nu vă puteţi în
chipui bucuria pe care m simţit-o în aceste două săptămîni 
din urmă. Dar succesul e într-adevăr mare. Mai intîi eveni
mentele din februarie, în Germania, apoi 1 mai în Europa şi 
America şi, în sfîrşit, această duminică, cînd, pentru prima 
oară după 40 de ani, a răsunat din nou glasul proletariatului 
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englez. Cînd am coborît din vechiul vagon de marfă ţineam 
capul şi mai sus. 

Salutări soţi�i tale şi lui Singer 

Publicat pentru prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
' ol .  XXVII T, ed. rusă, 1940 

189  

l tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus d i n  limba germană 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 10 mai 189) 

Draga mea Laura, 
Doar cîteva rînduri în această sîmbătă supraîncărcată -

sînt în mare înt1rziere cu corespondenţa - ca să-ţi mulţumesc 
pentru cartea ta poştală şi să anexez cecul de 20 lire, promis 
lui Paul. Iţi trimit, de asemenea, „People's Press" cu raportul 
despre cele petrecute duminica trecută. A fost extraordinar. In 
sfîrşit Anglia s-a pus, într-adevăr, în mişcare, nu mai încape 
nici o îndoială. A fost o victorie strălucită, în mod special pen
tru noi, pentru Tussy şi Aveling, care cu ajutorul muncitorilor 
de la Societatea de gaz (de departe cel mai bun dintre tra
de-unionurile create) 302 au organizat totul. l naivitatea lor', 
ei au făcut ael la Trade Council 318, fără să-şi asigure în prea-
labil Hyde-Park-ul. · 

Trade Council, care s-a aliat cu Hyndman şi compania, le�a 
luat-o însă înainte, solicitînd de la Ministerul Lucrărilor Pu
blice aprobarea de tribune pentru duminică, pe care le-a şi 
obţinut şi spera ca astfel c� reuşească ă n� excludă pe noi şi 
;ă prei& ei comanda ; imediat ei ;m încercat ă ne intimideze, 
dar Edward s-a dus şi el la Ministerul Lucrărilor Publice şi a 
obţinut şi pentru noi aprobarea pentru 7 tribune - dacă la 
putere ar fi fost liberalii, e sigur că nu le-am fi căpătat. Asta 
a fost ca un duş rece pentru partea adversă, care a devenit 
extrem de binevoitoare. Şi-au dat seama că au de-a face cu alt 
fel de oameni cît se aşteptau ei. Pot să e asigur că m-am 
simţit cu cîţiva ţoli mai înalt cînd am coborît din acel vechi 
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vgon de marfă dezafctat, care ne serv. dept tribună 
după e am auzit din nou, pentru prima oară după atmzci 
de ani, glasul inconfundabil al proletariatului englez. Burghe
z�a .a auzit şi ea acel glas, întreaga presă londoneză şi din pro
vin:ie stă mărturie acestui fapt. 

Paul a vorbit foarte bine, deşi a fost vag pomenit şi visul 
despre greva generală, această absurditate pe care Guesde o 
plstrează din perioada lui anarhistă. (Oricînd vom fi în si
tuaţia de a încerca o grevă generală, vom fi în stare să obţinem 
cele dorite printr-o simplă solicitare, fără a fi nevoie să re
c4rgem la calea ocolită a unei greve generale). Dar el a vorbit 
foarte bine, exprimîndu-se într-o engleză excepţional de co
rectă din punct de vedere gramatical, mult mai corect decît 
atunci cînd vorbeşte liber. El a fost cel mai bine primit şi a 
fost aclamat la sfîrşit cu mai mult entuziasm decît toţi cei
lali. Prezenţa lui a fost foarte oportună, mai ales că în tri
bina noastră am avut vreo doi sau trei vorbitori filistini qui 
faisaient dormir debout leurs auditeurs 108), astfel că Paul a 
trebuit să-i trezească din nou. 

Progresul realizat în Anglia în ultimele 10-15 luni este 
imens. Anul trecut, în mai, lozinca pentru ziua de muncă de 
opt' · ore n-ar fi adunat în Hyde Park nici cîteva mii de oa
mei ; acum s-au strîns ute de ii. Faptul cel mai îmbucură
tor este acela că lupta care a precedat manifestaţia a dat viaţă 
unui organism reprezentativ, care va alcătui nucleul mişcării, 
en dehors de toute secte 19) : comitetul centrl 364 format din 
delegaţi ai muncitorilor de la întreprinderile de gaz şi de la 
numeroase alte uniuni - în majoiiate uniuni mici, compuse 
din muncitori necalificaţi şi în consecinţă dispreţuiţi de aro
gaµtul Trade Council al aristocraţiei muncitoreşti - şi din clu
burile radicale, unde a activat Tussy în ult�mii doi ani .  Edward 
este preşedintele acestui comitet, care-şi va continua activi
trtea şi va invita toate celelalte asociaţii profesionle, politice 
şi socialiste să trimită delegaţi ; încetul cu încetul el se va 
extinde transformîndu-se într-un organism central de luptă 
nu' numai pentru ziua de muncă de opt ore, dar şi pentni cele
lalte revendicări - să zicem, de exemplu, mai întîi, pentru 
aplicarea celorlalate hotărîri adoptate la Paris 110) etc. Din • '  

' tos) - care au făcut auditoriul să doarmă de-a-n picioarele. -
Nota trad. 10) - în afara oricărei secte. - Nota trad. 110) - hotăririle Congresului internaţional muncitoresc socialist 
din' i889. - Nota red. 
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punct de vedere numeric comitetul este destul de puternic, 
pentru a nu fi înecat în masa celor noi admişi, aşa incît sec
ţiile se vor găi în curînd în faţa următoarei dileme : fie să 
se contopească cu comitetul şi cu mişcarea în general, fie să 
dispară. East End-ul este cel care domină acum mişcarea ŞL 
aceste noi elemente, care n-au fost corupte de „marele partid 
liberal", dau dovadă de o inteligenţă comparabilă - nu găsc 
un exemplu mai bun - cu aceea a muncitorilor germani, de 
asemenea necorupţi. Ei nu vor alţi conducători decît socialişti. 

Şi acum, hotărăşte-te şi pune-ţi casa în ordine, pentru ca, 
înainte de sfîrşitul lunii, să fii aici. Comunică-ne data care îţi 
convine cel mai mult. Noi sperăm doar că, pînă atunci, se va 
termina cu vremea mizerabilă de acum. Ieri a trebuit să facem 
din nou toată ziua focul ! 

Calde salutări de la Nim. 

Publicat pentru prima oară în 
revi5ta abour Monthly", nr. 8, 1955 

1 90 

Al tău, F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Paul Lafargue 
la Le Perreux 

Londra, 21 mai HJ9) 
Dragul meu Lafargue, 
Iţi mulţumesc pentru detaliile privind cartea lui Mor

gan 111). Alăturat, copia unei scrisori a lui Danielson, din 
St. Petersburg : 

"The present writer and publisher of the "Northern Re
view", Mrs. Jewreinow, has sold it. She has tried more thn 
once to publish the article of Mr. Laf{argue] but it vain : our 
censors are tao severe ... Excuse me that I send you per next 
post the Ms. ; I do nat send it direct to the author since I am 
nat sure that he receives my letters. I have written to him 

lll) L. H. Morgan. „Houses and houselife of the Ameri-an abnri
gines". - Nota red. 
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twke, in March and in April, in answer to his kind sending" 112) . 

Ai primit aceste scrisori ? Iţi voi trimite manuscrisul de 
îndată ce-mi va parveni.  Ar fi bine dacă i-ai indica o altă 
adresă la Paris, mai puţin suspectă, unde să-ţi trimită scriso
rile ; de asemenea ar fi bine să nu iscăleşti scrisorile cu nu
mele d-tale. Aşa procedez şi eu, iar corespondenţa noastră n-a 
fost niciodltă erturbată de asemenea incidente. 

E foarte bine că menţineţi în continuare comitetul care 
luptă pentru ziu1a de opt ore ; şi aici pedăm la fel : Liga en
tru legiferarea zilei de muncă de opt ore este pe cale de a se 
constitui ; comitetul central 364 lucrează mai departe şi noi aso
ciaţii (printre care grupări ale docherilor) li se alătură. Această 
problemă pur practică şi elementară v-ar putea, eventual, 
ajuta să recîştigaţi adepţii care au dezertat acum doi ani în 
tabăra lui Boulanger ; stranie ironie a istoriei ! După ce şi-au 
deranjat digestia cu fraze sforăitoare pe care le-au numit 
„idei", parizienii se limitează acum să consume doar „Dr. Rid
ges food infants" 113) , adică ziua de opt ore şi alte lucruri uşor 
digerabile. 

Sfîrşitul boulangismului este foarte comic. Bravul general, 
care a primit un picior în fund din partea dreptului de vot 
uhiversal, îl transmite mai departe „comitetului" 370 său pentru 
ca să nu mai existe vreun mijlocitor între el şi votul uni
versal ! 

Aici se spune că vizita lui Frank Rosher a constituit pen
tru el lovitura de graţie 114). Mai jos nu mai putea cădea. 

Se pregăteşte oare Laura să vină la noi ? Luna e e sfîrşite. 
Imbrăţişeaz-o din partea mea �i a lui Nim. 

Salutări prieteneşti, 

Martignetti a fost achitat. 

Al d-tale 
F. E. 

Publicat pentru prima oară în cartea : Originalul în limba fraicez. F. !nge.s, P. et L. Lafargue. Tradus din limba gerană 
�Correspondance", vol. III,  Pari5, 1959 

112) Actual, redactoare şi edi toare a publkaţiei „Northern Review", 
l-.1 Ewreinowa, a vîndut rcvisa. Ea a încercat de mai multe ori să 
publ icP articolul d-lui Lah:-gne. da- fără ;ucces : cenzori1 no5tri sînt prea severi ... Scuzaţi-mă că vă trimit dv. manuscrisul cu po5ta urmă
toare. Nu-l trimit d i rect autorului, deoarece nu sînt sigur că prime5te 
scrisorile mele. I-am scris de două ori, în martie şi în aprilie, drept 
ră;pun; la ceh• ce a avut amabilitatea să-mi trimită. - Nota red. 113) - „alimente pentru copii, Dr. Ridges". - Nota trad. 

m) Vezi volumul de oţă, p. 361-363. - Noa red. 
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1 9 1  

Engels către Pasquale Martignetti 
la Benevent 

ele mai [sincee] felicitări pentru achitarea d-te ! ln 
sfîrşit ! 

Ce bucurie pentru d-ta şi [familia d-tale], ce a avut de 
suferit tot atît, sau chiar mai mult, decît d-ta. I-am scris de 
îndată lui A. L[abriola] cîteva rînduri de mulţumire şi prin in
termediul lui i-am mulţumit şi lui Lollini. 

Acum pentru d-ta începe o nouă viaţă, mai bună şi mai 
plină de speranţă, decît cea pe care ar fi trebuit s-o începi 
dincolo de ocean. 

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

1 92 

Cu prietenie, 
Al d-tale 

F. E. 
(Londra, 24.5.90) 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
Londra, 29 mai 1890 

Dragă Sorge, , „ 
Am primit crisorile din 30 aprilie şi 15  mai, de semenea 

„ V[olkszeitung]", cu pasajul din scrisoarea mea 115). Declaraţia 
ta 371 apare în „S[ozialdemokrat]", dar cînd am ajuns ieri la 
redacţie cu declaraţia voastră, am găsit-o acolo gata tipărită, in 
"Berliner Volsblatt", aşadar, Schliter ne-o luase înainte. Iată 
ce numesc eu impetuozitatea lui Schliter şi ceea ce uneori ne 
pune, întrucîtva, în încurcătură : te duci la o redacţie cu n I 

115) Vezi volumul de faţă, p. 371-373. - Nota red. 
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manucris, prezentîndu-1 ca pe eva absolut nou şi găseşti acolo 
că el a şi apărut în altă parte. Nu mă pot plînge de alte indis
creţii comise de el de cînd se află n America, dar îl cunosc 
de pe vremuri. 

Te mai plictisesc numai cu nişte bîrfeli în legătură cu 
Schl[iter] cărora altminteri nu le-aş fi dat vreo atenţie. Motte
ler însă, duşmanul de moarte al lui Schliter, de altfel vinovat 
de plecarea aestuia de aici, i-a relatat lui Jonas versiunea lui 
privind această istorie şi de aeea este necesar ca cel puţin tu 
să ştii cum s-au petrecut, de fapt, lucrurile. 

· Motteler este un arţăgos de prim rang, cu care geu o scoţi 
la capăt. Un faux bonhomme 116). Şvab, geniu nerecunoscut, s-a 
considerat degradat pentru că înainte conducea singur adminis
traţia ziarului „S[ozial] demo[krat]" şi răspundea de legătura 
cu. partidele din străinătate, pentru ca apoi, cînd activitatea 
s-a extins, să se recurgă şi la ajutorul altora. Dar el nu numai 
că merită încredere absolută în probleme de bani, ci, ceea ce 
este şi mai important, această calitate a sa este recunoscută 
de. întregul partid ; nimeni n-ar îndrăzni să se îndoiască de el. 
El este, deci, un om foarte preţios în postul său de casier al 
partidului pentru legăturile cu străinătatea, iar ceilalţi nu pot 
fi decît mulţumiţi că au fost astfel atîta vreme degrevaţi de o 
asemenea răspundere. Toate bune, dar dacă vine unul care 
nu-i este pe plac, urmează certuri şi şicane fără sfîrşit. Aşa 
s-a întîmplat mai întîi cu Derossi, iar apoi cu Schliter. Pe 
amîndoi i-a luat la goană. Lui Schl[iter] îi aduce acum două 
acuzaţii : prima că ar fi sustras bani. Nu există nici o dovadă 
în acest sens, în afara faptului că Motteler a descoperit în
tr-un decont vechi de peste un an aprobat de revizori, suma 
de 150 de mărci pentru care Schliter nu adusese nici un act 
justificativ şi nici vreo chitanţă din partea primitorului. La o 
treabă ca asta nu se uită nimeni, nici aici, nici în Germania, în 
afară de Motteler. Dealtfel propriile lui poziţii de cheltuieli 
par să fie adesea confirmate doar prin înregistrările sale con
tabile, iar gestiunea ţinută de aceşti oameni este într-adevăr 
de o pedanterie care face să ţi se ridice părul în cap ca tot 
ceea ce face Motteler, dar în nici un caz nu e conformă regu
lilor folosite în comerţ şi nici exactă. Că Schl[iter[ nu era un 
campion al ordinii şi a comis mici greşeli - aranjînd întotdea
una astfel lucrurile, încît el să nu iasă în pagubă - este po
sibil. Dar nimic mai mult nu se poate afirma. A doua, că 

118) Doar aparent un om de treabă. - Nota red. 
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Schl[uter] este foarte preocupat de etenul feminin şi, în plus, 
preferă variaţia. în această privinţă, se pare că lucrurile stau 
astfel : pe cînd se afla la Zirich a curtat una sau două fete 
care lucrau la legătoria de cărţi şi pe care le-a şi sedus. Cm 
însă aici în redacţie nu lucrau fete, problema aceasta nu s-a 
pus. Nu exista nici un motiv, deci, de scandal între Motteler 
şi Schl[iter], în afară de antipatia de neînvins a lui Mot-er 
faţă de el. Asta este toată povestea şi dacă Schl[iter] i-ar fi 
arătat lui M[otteler] colţii, lucrurile s-ar fi aranjat, poate, cu 
timpul. Noi, ceilalţi, n-am făcut prea mare caz de povestea 
asta, deoarece istoria cu fetele se petrecuse cu timp în urmă, 
M[otteler] însuşi refuzase să se răfuiască cu Schliter în faţa 
comisiei de revizie a partidului şi fiindcă aici ea nu s-ar fi 
putut repeta. 

Aşadar, dacă Jonas va răspîndi bîrfa, tu cunoşti acum ade
vărata stare de fapt. 

Jonas a venit şi la mine, puţin cam jenat. I-a găsit aici pe 
Tussy şi Edward Aveling (asta era imediat după mitingul din 
Hyde-Park 117) care l-au primit foarte rece (la comitetul cen
tral 64, unde J onas venise să-şi fa un permis de ziarist pentru 
miting, Aveling îi spusese că he hoped the „ V[olkszeitung]" 
would be more truthful in its reports than heretofore 59 118) .  
A plecat foarte curînd, atunci cînd soţii Bernstein au trebuit 
să plece din cauza copiilor. Individul acesta, cu cît înceard să 
se îmbrace mai elegant, cu atît are un aspect mai comun. 

Acum altceva. Pentru noua ediţie a „Originii etc." 119) am 
nevoie de ultima lucrare a lui Morgan 12°). Nu pot să mă lupt 
aici din zori la British Museum cu cititorii de romane pentru 
a obţine un loc. Drept care îţi trimit alăturat scrisoarea adre
sată departamentului respectiv şi două exemplare din cartea 
mea. Intrebarea care se pune acum e cum să expediez scri
soarea şi un exemplar : direct către departament sau prin  
intermediul unei terţe persoane, care să  mă recomande ? Avel
ing era de părere că Ely din Baltimore şi-ar lua cu plăcere 
această sarcină. Tu îl cunoşti mai bine, te las deci pe tine să 
hotărăşti care e procedeul cel mai indicat. Pentru eventuali-

117) Este vorba de mitingul din 4 mai 1890. - Nota red . 118) - el speră că „Volkszeitung" va relata fapte�e cu mai multă 
exactitate ca pînă acum 58• - Nota trad. m) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii privae şi a >a
tului". - Nota red. 120) L. H. Morgan. „Houses and houselife of the american abori
gine�". - Nota red. 
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tatea că vei alege pe altcineva ca intermediar, am pregâtit un 
al doilea exemplar . Adaug cîteva rînduri pentru Ely dacă con
sideri potrivit să-l foloseşti pe el în acest scop. 

Sînt bucuros că „V[olkszeitung)" şi „ Workm[an's] Adv[o
cate") au publicat întreaga istorie a pregătirilor în vederea mi
tingului din Hyde-Park. Aceasta a făcut din nou posibilă o 
apropiere între soţii A veling şi americani . Aici pînă şi dl. Jo nas 
pare să se fi convins pe deplin de greşeala pe care a făcut-o 
atunci cînd, fără să stea prea mult pe gînduri, a ţinut isonul 
comitetului executiv, împotriva lui Aveling. 

De altfel aici acţiunea nu se va încheia o dată cu mitin
gul. Din ultimul număr al lui „People's Press" ai văzut, de
sigur, că se menţine comitetul central şi că se va înfiinţa o 
Legal Eight Hours and International Labour League. Proiectul 
de statut este gata redactat şi va fi prezentat la 22 iunie unei 
întruniri a delegaţilor, la care sînt invitate toate uniunile mun
citoreşti, cluburile radicale etc. din Londra. Statutul prevede : 
1) ducerea la îndeplinire a rezoluţiilor congresului de la Pa
ris 235, în măsura în care în Anglia ele n-au devenit încă lege ; 
2) adoptarea unor noi măsuri pentru realizarea emancipării 
depline a muncitorilor conform hotărîrilor Asociaţiei ; 3) în
fiinţarea unui partid muncitoresc independent cu candidaţi pro
prii pentru toate circumscripţi ile electorale unde există şanse 
de succes. Cele de mai sus le poţi publica. 

In ,,Arb[eiter-]Z[ei]t[un]g" din Viena (ţi-l trimit cu viitoa
rea poştă) îmi va apare un articol mai mare 121) despre eveni
mentele de aici . 

Calde salutări soţie� tale, 

Publicat pentru prima oară 
într-o formă prescurtată în cartea : 
„Briefe und Au5zuge aus Briefen 
\·o, Joh. Phil. Bcker, Jos Dietzgen, 
F:-iedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 ;i în întregime în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. X XVIII,  ed. rusă, 1940 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germală 
Tradus din limba ge�mană 

121) F. Engeles. „Ziua de 4 mai la Lo,1dra". - Nota red. 
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1 93 

Engels către Paul Ernst 372 
la Berlin 

(Ciornă) 

Londra, 5 iunie 90 

Mult stimate domn ! 
Din păcate nu vă pot îndeplini dorinţa de a scrie o scri

soare care să poată fi folosită împotriva d-lui Bahr 373. Aceasta 
m-ar implica într-o polemică publică cu el, or pentru aşa ceva 
ar trebui literalmente să fur din timpul meu. Ceea ce vă scriu 
este, deci, numai pentru informarea dv. personală. 

De altminteri, ceea ce dv. numiţi mişcarea feministă din 
ţările nordice este pentru mine un lucru total necunoscut ; am 
cunoştinţă doar de cîteva drame ibseniene şi nu ştiu nicidecum 
dacă şi în ce măsură Ibsen poate fi făcut răspunzător de elu
cubraţiile mai mult sau mai puţin isterice ale arivistelor bur
gheze şi filistine. 

De altfel acest domeniu, denumit în virtutea obişnuinţei 
problema feministă, ese atît de larg, înit în cuprinsul unei 
scrisori nu poate fi epuizat, ba nici măcar abordat într-un mod 
cît de cît satisfăcător. Un lucru însă este cert : Marx n-ar fi 
putut niciodată „lua atitudinea" pe care i-o atribuie domnul 
Bahr. Pentru aceasta ar fi trebuit să nu fie în toate minţile. 

Cît priveşte încercarea dv. de a trata problema într-un 
mod materialist, trebuie să vă spun din capul locului, că me
toda materialistă trece în contrariul ei atunci cînd, în studiul 
istoriei, e folosită nu ca fir conducător, ci ca şablon prestabilit 
după care se ajustează faptele istorice. Şi dacă d-l Bahr speră 
să vă poată prinde pe un astfel de drum greşit, un pic de drep
tate, pare-mi-se, tot are. 

Dv. înglobaţi întreaga Norvegie şi tot ce se întîmplă acolo 
într-o singură categorie, aceea a filistinismului, şi, apoi, fără 
a sta o clipă pe gînduri, grefaţi asupra acestui filistinism nor
vegian concepţia dv. despre filistinismul german. Or, aici două 
fapte pledează împotrivă. 

In primul rînd, pe vremea cînd în întreaga Europă vic
toria asupra lui Napoleon a reprezentat o victorie a reacţiunii 
asupra revoluţiei şi cînd doar în patria ei franceză revoluţia 
mai inspira destule temeri pentru a sili legitimiştii Restauraţiei 
să acorde o constituţie burgheză liberală, Norvegia a găsit 
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totuşi prilejul să-şi cucerească o constituţie cu mult mai demo
cratică decît oricare alta din Europa contemporană ei. 

Şi, în al doilea rînd, în ultimii 20 de ani, Norvegia a cu
noscut un avînt literar cum n-a mai cnoscut în aceeaşi pe
rioadă nici o lă ţară, cu excepţia Rusiei . Filistini sau nu, 
oamenii aceştia înfăptuiesc mult mai multe decît alţii şi-�i 
imprimă pecetea şi asupra altor literaturi, printre care - şi 
nu în cea mai mică măsură - asupra celei germane. 

Aceste fapte fac necesară, după părerea mea, cercetarea 
filistinismului norvegian sub raportul particularităţilor sale. 

Şi atunci veţi constata, probabil, o deosebire esenţială. In 
Germania, filistinismul e rodul unei revoluţii eşuate, al unei 
dezvoltări întrerupte, reprimate, căruia războiul de 30 de ani 
şi perioada care i-a urmat - adică tocmai perioada în care 
mai toate celelalte popoare mari evoluau cu repeziciune - i-au 
imprimat un caracter specific, format anormal, de laşitate, 
obtuzitate, neputinţă şi incapacitate de a lua vreo iniţiativă. 
El a păstrat acest caracter chiar şi atunci cînd mişcarea isto
rică a cuprins din nou Germania şi a fost destul de puternic 
pentru ca, într-o măsură mai mare sau mai mică, să-şi pună 
amprenta şi asupra tuturor celorlalte clase sociale germane, de
venind trăsătură germană în genere, pînă cînd, în cel� din 
urmă, clasa noastră muncitoare a dărîmat aceste bariere în
guste. Şi tocmai pentru că s-au dezbărat cu desăvîrşir� de ob
tuzitatea filistină germană, muncitorii germani sînt conside
raţi „apatrizi" înrăiţi. 

Filistinismul german nu este, aşadar, o fază istorică nor
mală, ci o caricatură împinsă la extrem, o mostră de degene
rare, după cum evreul polonez este o caricatură de evreu. Mi
cul burghez englez, francez etc. nu se situează cîtu?i de puţin 
la acelaşi nivel u cel gernan. 

In Norvegia, în schimb, mica ţărănime şi mica burghe
zime cu un adaos infim de burghezie mijlocie - sub forma 
în care a existat ea în Anglia şi Franţa în secolul al XVII-lea 
- constituie de mai multe secole starea normală a societăţii. 
Aici nu e vorba de o reîntoarcere forţată la rînduieli peri
mate, ca urmare a eşuării unei mişcări de proporţii şi a unui 
război de 30 de ani. Izolarea şi condiţiile naturale au făcut ca 
ţara să rămînă înapoiată, însă situaţia ei a fost totdeauna con
formă cu condiţiile ei de producţie, aşadar normală. Abia de 
curînd în ţară a început să apară sporadic ceva industrie mare, 
dar pentru bursă - cea mai putenică pîrghie a concentrării 
de capital - nu este lo.. Apoi, tocmai amploarea deosebită a 
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comerţului maritim are un efect conservator. Căci, în timp ce 
pretutindeni aburul îPJătură vasele cu pînze, Norvegia îşi ex
tinde enorm navigaţia cu pînze şi are, dacă nu prima, în orice 
caz a doua flotă de corăbii cu pînze din lume, aparţinînd mai 
ales unor armatori mici şi mijlocii, ca în Anglia - să zicem -e la 1 720. Insă şi pe această cale s-a produs o mişcare în ve
chea existenţă stagnantă, iar această mişcare se exprimă şi în 
avîntul literar. 

Ţăranul norvegian nu a fost niciodată iobag şi, la fel ca 
în Castilia, faptul conferă întregii dezvoltări un cu totul alt 
fundal. Micul burghez norvegian este fiu de· ţăran liber şi, aşa 
stînd lucrurile, el e bărbat în comparaţie cu degeneratul fi
listin german. Tot aşa, între mica burgheză norvegiană şi ne
vasta filistinului german există o diferenţă ca de la cer la pă
mînt. Şi indiferent prin ce ar păcătui, de pildă, dramele ibse
niene, ele reflectă o lume de burghezi mici �i mijlocii, dar 
aceasta este, totuşi, o lume total diferită de cea germană, o 
lume în cart' oimenii mai au caricter şi iniţia tivă şi acţionează 
independent, chiar dacă, uneori, potrivit concepţiilor străine, 
într-un chip absolut ciudat. In asemenea cazuri prefer să pă
trund mai bine lucurile înainte de a mă pronunţa. 

De altfel, revenind la oile noastre, adică la domnul Bahr, 
mă mir că în Germania oamenii sînt atît de îngrozitor de so
lemni unii faţă de alţii .  Gluma şi umorul par mai mult ca ori
cînd prohibite, iar plictiseala - o datorie cetăţenească. Altmin
teri aţi examina desigur mai îndeaproape „Femeia" domnului 
Bahr, din care s-a înlăturat tot ce constituie rezultatul „deve
nirii istorice". Acest rezultat al devenirii este pielea ei, căci 
ea trebuie să fie ori albă, ori neagră, galbenă, brună sau ro
şie - aşadar, piele umană nu poate avea. Rezultat al deve
nirii istorice este părul ei, fie el creţ, ori lînos, ori buclat, ori 
aspru, negru, roşu sau blond. Prin urmare, păr uman nu are 
voie să aibă. Ce mai rămîne dar, cînd ai eliminat tot ce consti
tuie rezultatul devenirii istorice, inclusiv pielea şi părul, şi 
cînd în fa�a noa.tră „se iveşte femeia însăşi" ? Pur şi .mplu 
maimuţa, antropopiteca şi pe aceasta dl. Bahr n-are decît să 
şi-o ia în pat, „palpabilă şi concretă", împreună cu „instinc
tele ei naturale". 

Publicat pentru prima oară 
în nLiternaturnoe nasledstvo", 
Nr. 1/1931 

Originalul în limba germană 
ra\us din limba germană 
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Engels către Nikolai Franţevici Danielson 

la Petersburg 

389 

Londra, 10 iunie 1 890 

Stimate domn ! 
Am primit amabilele dv. scrisori din 1 8  dec. , 22 ian. , 24 

febr. şi 1 7  mai, de asemeni vă pot confirma returnarea arti
colului d-lui L[afargue]. I-am comunicat 122) că i-aţi scris de 
două ori, în martie şi în aprilie, dar că nu aveţi certitudinea că 
a primit cele două scrisori. Soţia lui, care se află acum aici, 
nu-şi aminteşte nici ea nimic precis. Ea regretă sincer schim
barea proprietarului lui „Northern Review" şi mă roagă să vă 
mulţuc în numele ei şi al soţului ei pentru amabilele dv. 
eforturi. 

Citesc acum şpalturile 39-42 din ediţia a IV-a a volu
mului I al „Capitalului". In total vor fi mai puţin de 50, de
oarece zaţul, deşi mai mare, este mai îngust. Vă vom trimite 
volumul, de îndată ce va apare. 

Scrisorile autorului nostru 13), pe care aţi avut bunăvoinţa 
să mi le puneţi la dispoziţie, le-am copiat la maşina de seri& 
(de aceasta s-a ocupat fiica cea mai mică a autorului) şi vi le 
voi trimite înapoi într-o scrisoare recomandată, în afară de 
cazul că aş primi o contraindicaţie din partea dv. 

Multe mulţumiri pentru interesantele informaţii . pe care 
mi le transmiteţi în mod regulat privind situaţia economică 
din marea dv. ţară. Sub o aparentă şi superficială linişte oli
tică are loc o transformare economică la fel de importantă şi 
profundă, ca în toate celelalte ţări europene şi care merită să 
fie cercetată cu atenţie. Mai devreme sau mai tîrziu conse
cinţele acestei transformări economice trebuie să se reflecte 
şi-n alte domenii. 

Am aflat aici cu multă tristeţe şi profund regret de moar
tea lui N.G. C 124), dr.r poate că e mai bine aşa. 

Mule mulţumiri pentru felicitările din 24 februarie 374. 
Nu numai pentru mine au fost o bucurie. 

22) Vezi volumul de faţă, p. 381 . - Nota red. 
m) Karl Marx. - Nota red. mi N. G. Cerni�\·schi. - Nota red. 



!Jf F. Engels, ---

Am fost extrem de ocupat, iar ochii mei, care, ce-i drept, 
mă supără mai puţin, obosesc într-atît la citirea textelor scrise 
cu caractere ruseşti, incit pînă acum n-am putut citi articolul 
din „E{ero.HHK".  O voi face de îndată ce voi avea un 
moment liber 375. Folosirea greşită a termenilor economici este, 
după cum aţi observat, o deficienţă frecvent întîlnită în lite
ratură. Aici în Anglia cuvîntul rent este folosit atît pentru 
plata în bani a arendaşului capitalist englez către proprietarul 
său funciar, cit şi pentru aceea a arendaşului irlandez paupe
rizat, care plăteşte în realitate un tribut, reprezentînd de fapt 
o reţinere din mijloacele de trai rezultate din propria lui 
muncă şi care numai în mică măsură constituie cu adevărat o 
rentă. Astfel, în India, englezii au transformat în „rentă" im
pozitul agricol plătit de ryots (ţărani) statului şi prin aceasta, 
cel puţin în provincia Bengal, pe zemindar (perceptorul de im
pozite al foştilor prinţi indieni) într-un proprietar funciar care 
deţine nominal n domeniu feudal din partea coroani. Tot aşa, 
în Anglia, coroana este nominal proprietara întregului pămînt, 
iar marea nobilime, aşadar adevăraţii proprietari, potrivit unei 
ficţiuni juridice, sînt consideraţi vasalii feudali ai coroanei. 
Acelaşi lucru s-a întîmplat la începutul secolului al 17-lea, cind 
Irlanda de Nord a trecut nemijlocit sub stăpînirea eigleză. 
Juristul englez Sir John Davies, care a găsit acolo o comu
nitate agricolă şi anume o proprietate în conu. asupra pămîn
tului, cu redistribuiri făcute periodic membrilor clanului obli
gat să plătească tribut şefului de clan, a prezentat de îndată 
acest tribut drept „rentă" 15). La fel, lairdsii scoţieni - şefi 
de clan - . au profitat de confuzia juridică de după răscoala 
din 1745 376, schimbînd tributul datorat lor de membrii clanu
lui în rentă şi transformînd astfel tot pămîntul clanului, pro
prietate comună a clanului, în proprietatea lor' particulară, a 
lairdsilor ; căci, spuneau juriştii, cum ar putea ei să primească 
o rentă pentru acest pămînt, fără a fi proprietarii lui ? Astfel. 
această confuzie între tribut şi rentă a devenit baza confiscării 
tuturor pămînturilor din regiunile muntoase scoţiene favorizînd 
un mic număr de şefi de clan, care foarte · curind după aceea 
i-au izgonit pe vechii membri ai clanului, înlocuindu-i cu oi, 

125) J. Davies. „Historical tracts". - Nota red. 



Scrisori din 1890 391 

aşa cum se arată în „Capitalul", cap. 24.2 (p. 754, ediţia a 
3-a) 377. 

Cu salutări prieteneşti, 

Publicat pentru prima oară în 
„Minuvşie godî", Nr. 2, 1908 

1 95 

Al dv. devotat, 
P. W. Rosher 126) 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germana 

Engels către Hermann Schliter 
la New York 

Londra, 14  iunie '90 

Dragă SchlUter, 
Iţi scriu în grabă pentru a te anunţa că sînt întru totul de 

acord să publici biografia lui Marx ; numai că eu n-am deloc 
timp pentru a o pune la punct 378. Găseşti material, între altele, 
în necrologul lui Marx, care a apărut în martie '83 în „Sozial
demokrat" 127) .  

Felicitări pentru numirea ta  ca  „şef" 128) .  
Aici totul e în regulă, la fel şi  în Germania. Tînărul Wil

helm 129) ameninţă cu desfiinţarea votului universal. Ceva mai 
bun nici nu ne puteam dori ! In orice caz, ne îndreptăm cu 
paşi repezi fie spre un război mondial, fie spre o revoluţie 
mondială - sau şi una şi alta. 

Calde salutări soţiei tale - mă !bucur că acolo o duce mai 
bine cu sănătatea decît aici. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în l i mba grrmală 
Tradus din limba germană 

16) Pseudonimul conspirativ al lui Engels. - Nota recl. m) F. Engels. „Funeraliile lui Karl Marx." - Nota red. ll) - rdactor-•wf la „New Yorker Volkszeitulg". - Nota red. ue) Wilhelm al Ii-lea. - Nota red. 
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1 9 6  

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Berlin 

Londra, 19 iunie '90 

Dragă Liebknecht, 
In fice moment, changement de deco�ation 130). Schor

l[emmer] m-a invitat să facem în iunie o călătorie pe mare -
am de ales între mai multe proiecte. Doctorul mă sfătuieşte 
să plec cît mai curînd şi să folosesc vara aceasta pentru a mă 
îngrij i ,  astfel încît la i arnă să fiu din nou pe piciore. Am ob
servat şi eu că din cauza insomniilor lucrez mai greu şi că ar 
trebui să fac o pauză cît mai curînd posibil, drept care nu 
prea-mi dă mîna să-i resping propunerea. 

Pe de altă parte, Laura insistă ca Lenchen să vină pentru 
14 ile la Pdris, ea ce s-ar nimeri tocmai bine cît timp lip
sesc eu, iar bătrînei i-ar face foarte bine. 

La aceasta se adaugă faptul că Reichstagul vostru nu şi-a 
încheiat încă sesiunea şi pînă în 14 zile nu se poate şti dacă 
şi cînd va fi convocat. 

S-ar puted, dci, ca în aproximativ ece zile să plec de aici 
pentru trei săptămîni. Pînă în 25-26 iulie aş fi oricum înapoi, 
iar Lenchen probabil cu cîteva zile înainte. D:•că ai putea să-ţi 
aranjezi astfel călătoria, încît să ajungi aici după - să zicem 
21 sau 22 iulie - totul ar fi pregătit pentru tine. După cîteva 
zile aş fi şi eu înapoi. 

Bine-nţeles, deocamdată toate acestea sînt provizorii. 
De-abia peste cîteva zile îţi voi putea spune ceva precis, dar 
am crezut că-i mai bine să te pun în temă de pe acum asupra 
astei eventualităţi ; că voi pleca ste aproape sigur, daT deta
liile plutesc încă în necunoscut. Sigur este că voi fi înapoi, la 
Londra, îainte de sfîrşitul lui iulie, iar Lenchen înaintea mea. 
Nici unul din planuri nu m-ar obliga să depăşesc data de 26. 

Aşadar, Helgoland urmează să aparţină Germaniei. 379 Mă 
bucur de pe acum de tărăboiul pe care îl vor face bravii locui
tori ai Helgolanului, opunîndu-se din răsputeri pentru a nu fi 
încorporaţi în marea patrie-cazarmă. Au de altfel toate moti
vele. Imediat după anexare\ insula \"a fi transformată într-o 
uriaşă fortăreaţă care să domine locul de ancoraj din faţa 

130) - schimbare de decor . .... Nota trad. 
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coastei de nord-est, iar bieţii oameni vor fi alungaţi pînă la 
urmă aidoma arendaşilor irlandezi sau oilor scoţiene, care au 
făcut loc cerbiDr. Ba nu, ba nu, mai mare trebuie să fie patria 
lui 131), dar nici un german din afară nu vrea să vină înăun
trul ei. O Alsacie pe mare, tip Schleswig-Holstein ! Asta mai 
lipsea comediei imeriale germane. 

Pub:icat pentru prima oară în 
„Bo!�evic�, Nr. 14, 1935 

1 97 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Natalie Liebknecht 
la Berlin 

Londra, 19 iunie 1890 

Mult stimată d-nă Liebknecht, 

Dacă m-am referit la afirmaţia dv. că la Leipzig vă sim
ţiţi izolată şi aproape proscriiă, aceasta era, desigur, destul. 
Trăsesem de aici concluzia că Leipzigul v-a devenit insupor
tabil şi acum mă bucur aflînd că nu-i deloc cazul. 

Nu sînt în măst!ră să foc vreo comparaţie într' avantajele 
Leipzigului şi aspectele neplăcute ale Berlinului pentru simplul 
motiv că primul mi-e total necunoscut, iar pe celălalt îl ştiu 
doar din vechi amintiri. Or, de atunci, după cît spun berlinezii, 
Berlinul se pare că s-a înfrumuseţat fantastic. Vă cred însă că, 
în ce priveşte viaţa de familie, Leipzigul oferă mult mai mult 
decît metropola Saharei brandenburgheze 132). 

După cum i-am scris lui Singer şi lui Liebknecht, toate 
acestea sînt probleme pe care fiecare trebuie să le rezolve sin-

• .1a1) Din poezia lui E. M. Arndt. „Des Deutschen Vaterland". -
Nota red. 1$) Brandenburgu!, al cărui centru era Berlin, era denumit „nisi
parniţă". - Nota re.. 
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gur, cu familia sa şi cu partidul, iar noi, cei din afară, nu 
putem decît să ne supunem. Trebuie însă să spun că, după 
părerea mea, locul lui Liebklnecht] este la Belin în cazul în 
care conducerea partidului şi organul partidului se vor muta 
acolo. Dacă aşa se va intîmpla sau nu, nu depinde de mine, 
părerea mea nu este hotărîtoare. Dar dacă acest lucru se va 
realiza, iar L[iebknecht] ar rămîne la Leipzig, el ar decădea 
ajungînd un conducător de partid de mina doua, s-ar scoate 
>ingur 11a pensie şi s-ar pune singur in situaţia de a nu putea fi 
consultat şi nici ascultat în problemele importante. Pe scurt, 
ar face primul pas spre abdicare, or nu aşa ceva doriţi, desigur. 

Politica ne aruncă uneori în cele mai neaşteptate locuri. 
In 1858, cînd Lasalle a vrut să editeze un ziar împreună cu 
Marx şi cu mine, nici noi n-am putut spune nu şi eram gata 
să ne mutăm în metropola pe nisip - din fericire nu s-a putut 
ajunge la o înţelegere 380. Pentru mine aceasta ar fi însemnat 
renunţarea la nişte contracte de afaceri, iar pentru noi doi, o 
mutare mult mai dificilă decît cea de la Leipzig la Berlin. Aşa
dar, dacă condiţiile ar fi de aşa natură, încît să trebuiască să 
vă mutaţi în nisiparniţa Reichului, veţi şti, cu siguranţă, să 
vă consolaţi şi veţi fi chiar consolată, descoperind ulterior că 
şi acolo viaţa e suportabilă, ba mai mult, veţi dobîndi certitu
dinea că Liebkrwcht ocupă locul ce i se cuvine în partid şi 
acolo poate face faţă cel mai bine postului încredinţat. 

In orice caz, chestiunea se va rezolva curînd şi vreau să 
sper că, indiferent care ar fi hotărî rea, în cele din urmă vă 
veţi împăca cu ea. 

Calde salutări de la Nim, d-na Lafargue, familia Rosher şi 
de la al dv. devotat prieten, 

Publicat pentru prima oară in : 
K. M arx şi F. Engels. Opere, 
vo! . XXVIII, ed. rusă, 1940 

1 9 8  

F. Engels 
Originalul în limba germană 

Tradus din limba ge:mană 

Engels către Ludwig Kugelmann 
la Hanovra 

Ţin să-ţi mulţumesc pentru cele trimise în cîteva rînduri. 
M-am străduit să găsesc numărul din „D[aily] Tel[egraph]", 
dar n-am reuşit, deoarece n-am ştiut să le indic data apariţiei 
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articolului. De altfel, mi-au spus şi că, probabil, numărul este 
epuizat. Aici nu poţi căpăta nici o informaţie de la vînzător, 
dacă e vorba de ceva ce nu depăşeşte un penny ! 

[Londra] 30 iunie '90 

1 99 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Berlin 

Un răspuns dat de mine în numele tău 381 n-ar face decît 
să-l provoace pe dl. H[yndman] să spună : nu vrem să auzim 
părerea d-lui E[ngels], ci propria mărturie a lui Liebk[nechtJ 
- de altfel un astfel de procedeu contravine total uzanţelor 
de aici. După cum vezi, dl. F. G[illes] a intervenit în această 
chestiune pentru a profita de pe urma ei. Aşadar, dacă nu vrei 
să scrii direct ziarului „J[ustice]", trimite răspunsul la „The 
People's Press" (Redactor Robert Dell) 1 , Hare Place, Fleet 
Street, London E. C., l cărui ultim număr ţi-l trimit. 

Căutarea unei locuinţe la Berlin trebuie să fie într-adevăr 
o treabă plăcută ! 

[Londra] 30/6/90 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, d. rusă, 1940 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 



396 F. Enge!s 

200 

Engels către Laura Lafargue 
la Le Perreux 

(Odde) Vineri, 4 iulie 1890 

Draga mea Laura, 
Sper că ai ajuns tot atît de bine la Paris, cum am ajuns 

şi noi în Norvegia. Traversarea a fost uşoară, deşi mulţi dintre 
pasageri au avut rău de mare. Coastele norvegiene le-am vă
zut ieri după-amiază şi pe la ora 6 ne găseam printre insule 
şi stînci. Am pătruns apoi în fiordul Hardanger, care duce chiar 
în inima ţării, iar acum ne aflăm la extremitatea sa, în loca
litatea Odde, unde vom rămîne pînă mîine. Astăzi dimineaţă 
ne-am plimbat cu trăsura în susul văii, de unde tocmai ne-am 
întors ; a plouat puţin, dar nu într-atît încît să strice fru
museţea peisajului. Ieri soarele a apus pe la ora 10, dar nu 
s-a lăsat cu adevărat noaptea, ci mai degrabă un crepuscul 
destul de întunecat cu un cer roşu spre nord. Oamenii sînt 
foarte înapoia\i, dar rasa este robustă şi frumoasă. Ei înţeleg 
daneza mea, dar eu mă descurc greu cu norvegiana lor. Aici 
unde ne aflăm, invadatorii sosiţi cu acest singur vapor au 
curăţat locul de toţi banii norvegieni, în schimbul banilor 
englezi, iar poşta a fost golită de timbre. 

Mîine plecăm de aici şi luni vom fi la Trondhiem, des tI 
de departe spre nord. Dacă priveliştea nu va fi mai prejos 
decît cea văzută astăzi, am toate motivele să fiu satisfăcut. 
1n unele privinţe peisajul seamănă cu Elveţia, în altele însă 
diferă foarte mult. Deocamdată berea este mult sub aştep
tările noastre, dar mă abţin să dau o sentinţă înainte de a 0 
gusta pe aceea din oraşe. Odde are în total vreo douăzeci de 
case, în acest număr fiind cuprinse hotelul, poşta, biserica şi 
şcoala. Totul este construit din lemn, cu toate că au de 
1 OOO OOO de ori mai multă piatră decît lemn. 

ln sfîrşit, sper că Nim se simte bine şi că e mulţumită, 
iar Paul şi cu tine, de asemenea. Dacă Meme ar fi aici, ar 
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avea multe de spus despre nasul meu, atît de ars de soare 
incît se cojeşte tot. 

Salutări afectuoase tuturor şi distracţie plăcută. 

Publicat pentru prima ară 
în limba originalului în : F. Engels, P. et L. Lafargue. 
�Corresponda:ice", t. I I ,  Paris, 1956 

201 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba englză 
Trdus din limba engleză 

Engels către Hermann Engels 
la Engelskirchen 

Pe punctul de a ridica ancla pornind sre Capul Nord, 
nu mă pot opri să nu-ţi dau un semn de viaţă din 
Drontheim. Acum tocmai am terminat de înghiţit cel mai 
bun homar din cîţi am mîncat vreodată, însoţit de o bere 
straşnică. Am văzut şi o cascadă uriaşă, iar la ora 9 pornim 
în larg, mai înîi spre Tromso, apoi spre Capul Nord, e urmă, 
înapoi, prin cîteva fiorduri norvegiene ; la 26 ale lunii voi 
fi din nou pe Tamisa. Vremea e destul de bună ; doar ieri 
a fost cam umed ; astăzi este iarăşi frumos. Oamenii de aici 
îmi plac foarte mult. Fetele poartă basmale ca pe la noi şi ai 
impresia că le-ai mai întîlnit în Siebengebirg sau în Eiffel. 
Pana însă este mizerabilă şi numai cu greu am izbutit să 
mîzgălesc aceste cîteva rînduri. 

Multe salutări Emmei şi copiilor tăi, Rudolf, Mathilde, 
Hedwig ş.a.m.d. 

Al tău, 
Friedrich 

Drontheim, 8 iulie 90 

Publicat pent:·u prima oara in Originalul în l imba germană 
„Deutsche Revue", Jg. 46, Bd. 3, 1921 Tradus din limba germa.l 
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202 

Engels către Wilhelm Liebknecht 
la Borsdorf, lingă Leipzig 

Dragă Liebknecht, 

Steam Yacht Ceylon, 
Rada din Bergen 

22 iu:ie 1890 

Intorşi cu bine din excursia de la Capul Nord şi ajunşi 
din nou pe latitudini civilizate - Schorlemmer şi cu mine am 
plecat de la Londra cu vaporul mai sus amintit la 1 iulie -
mă grăbesc să-ţi comunic că îmbătă, 26 crt., sperăm să fim 
din nou la Londra şi că ne vom bucura să te vedem cît mai 
curînd la noi. Dacă poţi , vino chiar acum, căci peste puţin 
timp vom pleca la mare şi intenţionam să te ademenim şi pe 
tine să vii cu noi ; aşa ţi-ar mai rămîne ceva timp pentru a 
rezolva cele necesare la Londra. 

Prima ştire care ne-a parvenit din lumea largă şi a fost 
afişată astăzi pe vapor este : The German Social Democracy 
will reorganize on October 1 th and is preparing a plan of 
organization to be discussed and adopted at a Congress 382 in 
October l33) . ln rest nimic important, dar e plăcut să fii în
timpinat cu o astfel de veste. 

Cum tînărul Wilhelm 134) fericeşte cu prezenţa lui Nor
vegia în acelaşi timp cu noi, am tăinuit pe cît posibil planul 
meu de călătorie pentru a evita eventuale şicane din partea 
poliţiei. Intre timp, pe drumul de întoarcere, am întîlnit la 
Molde flota germană, dar „Young Hopeful" 135) nu era pre
zent. Plecase să se plimbe cu un torpilor şi în fiordul Geiran
ger a trecut tiptil pe lingă noi, spre marele necaz al grupului 
de burghezi englezi de pe vapor, care i-ar fi strigat cu plă
cere „Live the Emperor" 136). 

ln flotă marinarii sînt băieţi minunaţi, tinerii ofiţeri şi 
aspiranţi - tipul ofiţerului de gardă ; sublocotenenţii - cu 
felul lor arhicunoscut de a vorbi . Ofiţerii mai bătrîni pe care 

13) Social-democ:-aţia germană se va reorganiza la 1 octom
brie şi a pregătit un plan de organizare care va fi discutat şi adoptat 
la congre;ul din octombrie. - Nota trad. m) Wilhelm al Ii-lea. - Nota red. m) -"tînără speraiţă" - Notă trad. m) „Trăia;că împăratul". - Nota trad. 
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i-am întîlnit, în civil, la hotel erau cu totul altfel, nici nu pu
teau fi deosebiţi de civilii obişnuiţi. Predomină dialectul 
vechi prusian. Caraghioşi la culme erau doi amirali graşi, care 
şedeau strînşi unul într-altul într-o trăsurică norvegiană 
(de-abia dacă era loc pentru unul) şi făceau vizite. (Întregul 
Molde încape de două ori în Prime Rose Hill). Din spate nu 
li se vedeau decît epoleţii şi tricornurile. 

Voiajul a fost foarte frumos şi foarte interesant, iar nor
vegienii mi-au plăcut enorm. Sus la Troso i-m vizitat pe 
laponi şi renii lor, la Hammersfest am văzut munţi întregi de 
batog - la prima vedere am crezut că sînt stive de lemne -, 
iar la Capul Nord am admirat faimoasa lumină polară. Dar 
curînd nimic nu e mai supărător decît permanenta lumină de 
zi, cînd într-o săptămînă întreagă nu ai efectiv nici o noapte 
şi trebuie să te culci în plină zi. 

Berea am degustat-o cu conştiinciozitate pînă la latitu
dinea 71 .  E bună, dar nu ca cea germană ; şi e doar la sticle. 
Numai la Drontheim am găsit odată bere la butoi. De altfel 
aici se face mare caz în jurul legilor de temperanţă, aşa că 
rachiul lui Bismarck n-ar prea avea căutare. Ne vom inte
resa astăzi dacă la Bergen se găseşte vreun loc unde se poate 
bea bere la butoi. 

Pe calea ferată de la Vossevangem la Bergen se parcurg 
108 km în 41/2 ore, deci 24 km pe oră ! Se trece printr-un 
ţinut foarte stîncos, aproape toată calea ferată a fost con
struită prin dinamitare. 

Sus în nord, lingă Svartisen, se află un imens cîmp de 
gheţari. Ne-am suit pe unul din ei, despărţit de mare doar 
printr-o morenă joasă, care coboară pînă la aproximativ 100 
de picioare deasupra nivelului mării. 

A sosit însă ora micului dejun ; închei deci pentru ca 
imediat după aceea să pot duce scrisoarea la poştă. 

Calde salutări soţiei tale, copiilor şi ţie, de la Schorlem
mer şi de la 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Mrx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Al tău, F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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203 

Engels către Fd.edrich Adolph �orge 
l- Mount-Desert ' 

Schorl[emmer) şi cu mine ne-am întors lintr-o foarte 
interesantă şi plăcută călătorie la Capul Nord şi prin toată 
Norvegia.  Duminică voi relua corespondenţele şi voi încerca 
sa recuperez întirzierile .  Am primit cartea lui Mprgan l37) şi-ţi 
mulţumesc cu atît mai mult cu cit m-ai scutit să apelez la 
Ely. lntotdeauna este neplăcut să fii îndatorat unui astfel de 
mijloc�tor. Am primit, de asemeni, înapoi şi scrisorile refe
ritoare 138) la această chestiune şi le-am distrus. 

„People's Press" va sucomba probabil şi l în cel mult 
două săptămîni. A fost o încercare a fabienilor 178 de a se 
strecura în conducerea mişcării ; cei doi care făceau, de fapt, 
ziarul 139) au dat dovadă de multă bunăvoinţă, dar şi de mai 
multă lipsă le experienţă gazetărească şi comercială, astfel 
încît totul s-a dus de rîpă. Va urma o pauză neplăcută, dar 
să sperăm că ea va duce la întemeierea unui organ al noilor 
uniuni. 

Ambele ciocniri de la Leeds 383 au fost straşnice - o 
veste extraordinară care ne aştepta la întoarcerea noastră. 

La Bergen există de asemeni o organizaţie social-demo
crată, dar n-am avut nici timpul, nici posibilitatea s-o vizi
tez ; am aflat doar din ziare că are un local propriu şi a so
licitat o concesiune pentru vînzarea de bere. 

Călătoria noastră ne-a priit de minune. Tussy şi Edw[ard] 
pleacă şi ei în Norvegi.a săptămîna viitoare. 

Salutări de la Sch[orlemmer] şi de la 

Salutări speciale soţiei tale. 

l tău, 
F. E. 

[Londra] 30 iulie 9} 

Publicat pentru pnma oară în : Originalul 1 limba germană 
�Briefe und Au;zuge aus Briefen Tradus din limba germană > O l  Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere". Stuttgart, 1906 

m) L. H. Morgan. „Houses and houselife of the American abori
;;ine;". - Nota red. 

138) Vezi volumul de faţă, p. 381. - Nota recl. 
139) Robert Dell şi William Morri;. - Nota �ed. 
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204 

Engels către Laura Lafargue 
la Le perreux 

401 

Londra, 30 iulie 1890 

Draga mea Laura, 
lată-ne întorşi din regiunile îngheţate ale nordului, unde, 

atunci dnd cerul e acoperit, temperatura urcă, de obicei, la 
10 grade ; este însă foarte cald cînd străluceşte soarele - în 
general două flanele şi un pardesiu nu înseamnă că te-ai îm
brăcc.i prea gro� ! Călătoria ne-a :ri it  extraordinar amîndurora 
şi sper că o cură ulterioară la mare mă va restabili complet. 
Pe Nim am găsit-o de-a dreptul entuziasmată de şederea ei 
la Paris ; niciodată nu s-a distrat mai bine şi, dacă eu nu 
mă în�el, iar tu vei face demersurile necesare, o vei avea în 
fiecare an de musafir. 

Am întîlnit flota germană la Molde, dar fără tînărul Wil
helm 140) - ceva mai tîrziu a trecut pe lîngă vasul nostru, la 
bordul unui torpilor, în faţa fiordului Sunelv. Neavînd nici 
o posibilitate de a găsi zjare, am trăit cu totul izolaţi de la 
grande politique. Din fericire nu s-a întîmplat nimic deosebit. 
Primele veşti care ne-au parvenit la Bergen se refereau la 
reorganizarea partidului german după data de 1 octombrie 141), 
iar cînd am ajuns aici, am aflat extraordinarele ştiri despre 
cele două bătălii de la Leeds 383, în care tînărul Will Thorne 
s-a dovedit a fi, prin curajul şi abilitatea sa, un adevărat con
ducător. Acest gen de rezistenţă legală trebuie neapărat în
curajat, mai ales aici în Anglia, unde a fost încununat de 
succes . 

Scrisoarea alăturată am găsit-b la întoarcerea mea şi am 
deschis'o, dar este pentru Meme. 

N-ar putea cineva din Paris să ne dea informaţii despre 
acest domn de Lavigerie ? Aici el indică ca referenţi pe Bau
din, Ferroul, Guesde, întreg colectivul de partid, din Cameră 
şi din Consiliul municipal. Pe ce poziţie ne-am putea situa 
noi. aici, dacă nimeni dintre cei menţionaţi nu-l dezavuează, 
nici nu-l confirmă şi nici nu ne dă vreo informaţie despre 
el ? Atîta vrPme cit nimeni dintre cei citaţi de el nu-l repu-

140) Wilhelm al II-lea. - Nota red. 141) - după abrogarea legii  împotriva sociali-ti!or. - Nota red. 
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diază, oamenii de aici nu pot decît să-i acorde credit, iar 
dacă ulterior s-ar dovedi că a fost o oaie rîioasă sau dacă 
amicii noştri francezi ar avea de suferit din cauza lui (celor 
de aici nu le-ar putea face nici un rău), întreaga vină ar fi a 
lor. 

Acum trebuie să închei. Nu mai e nevoie, desigur, să-ţi 
spun ce maldăr de scrisori, ziare etc. s-au adunat în lipsa 
mea şi că în următoarele cîteva zile nu-mi voi vedea capul 
de treabă - de aceea, scuză-mă pentru această scrisoare la
pidară. Ai văzut portretul lui Paul în „Neue Welt Kalender"? 
Este foarte bun, ca, de altfel, şi cele ale celorlalţi francezi. 

Nim şi Schorlemmer vă trimit salutări, ca şi al tău, 

Publicat pentru prima oara m 
limba origi nalului în cartea : 
F. E:lgels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 
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F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba en�leză 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

[Londra, 1 august 1890] 

Dragă L[iebknecht] 
Din păcate, nu pot să rămin aici pînă la 1 5  august -

probabil că săptămîna viitoare vom pleca la mare - unde 
anume, îţi voi scrie, de îndată ce se va lua o hotărîe care 
să-i mulţumească pe toţi. Declaraţia ta a apărut în „People's 
Press" 3, ceea ce însă nu va pune capăt micilor înţepături 
din „Justice". Oamenii aceştia sînt incorigibili, vor să mă si
lească pe mine, ca şi pe voi să ne umilim în faţa lor şi a 
posibiliştilor 12, dar pot să aştepte mult şi bine. Il au acum ca 
aliat pe marele Gilles - îi felicit ! 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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206 

Engels către J ohann Heinrich Wilhelm Dietz 

la Stuttgart 

Londra, 5 aug. 1890 

Mult stimate d-le Dietz, 
Fischer a ridicat noi obiecţii împotriva reeditării neîntîr

ziate a „Originii" 142), Mie, au fond, aceste obiecţii îmi convin, 
căci abia urmează să plec la mare, unde nici nu poate fi 
vorba de lucru ; de altfel, acum oricum n-aş putea lucra. Aş
tept, aşadar, ca totul să se rezolve într-un mod care să-i mul
ţumească pe toţi. 

Vă rog să luaţi cunoştinţă, înainte de a fi expediate, de 
rîndurile anexate, care-i sînt adresate lui K. K[autsky] şi , la 
nevoie, să luaţi măsurile cuvenite. 

Salutări cordiale, 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII,  ed. rusă, 1940 
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l dv. 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Stuttgart 

Londra, 5 aug. 1890 

Dragă Kautsky, 
Scrisoarea ta din 3.7. a zăcut aici, în timp ce Schorl[em

mer] şi cu mine hoinăream prin Norvegia - ce-i drept, în 
folosul sănătăţii noastre. 

Deoarece nu ştiu pe ce adresă să-ţi scriu, trimit această 
scrisoare lui Dietz şi anume deschisă, pentru ca, dacă va fi 

142) F. En-els. "Originea fami:iei, a proprietăţii private ;i a sta
tului". - Nota red. 
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cazul, proiectul privind „Neue Zeit" 385, pe care Ede i l-a 
arătat duminică, să poată fi imediat modificat într-un mod 
corspunzător. Poţi să-i promiţi în numele meu un articol 
„Despre ultimele ercetări", iar u, la rîndul meu, ţi-l pro
mit ţie şi chiar intenţionez să-mi ţin promisiunea - de alt
fel, în parte m şi respectat-o, căci am de pe acum gata mai 
bine de jumătate din articol. Cînd îl voi termina, nu pot însă 
spune, s-ar putea să fie foarte curînd sau să mai dureze un 
timp, asta depinde de împrejurări - să zicem în prima nouă 
serie a revistei 386. 

Dacă Bebel va face revista evenimentelor săptămînale la 
fel de bine, cum a scris pînă acum corespondenţele din „Ar
b[eiter-] Zlei]t[im]g" a lui Victor 143), atunci pueţi să vă feli
citaţi. Eu mă voi referi, fireşte, în primul rînd la Germania. 

Adresa lui Sorge este: F.A. S[orge], Hoboken, N.J. (adică 
New-Jersey), Statele Unite ale Americii. Este omul el mai 
potrivit pentru voi. Ii voi scrie şi eu în acest sens 14). 
Bine-n\eles, va trebui să-l plătiţi foarte bine. Altminteri va 
prefera să dea lecţii de muzică. De asemeni va fi greu să-l 
convingeţi să trimită corespondenţe în mod regulat, dar nici 
nu e nevoie. Uneori pot trece luni de zile fără să se întîmple 
ceva important, alteori în fiecare săptămînă se poate relata 
ceva interesant. 

In călătoria noastră de studii, am ajuns pînă la Capul 
Nord, unde am mîncat cod, pescuit chiar de noi. Cinci zile 
fără nici o noapte sau doar amurguri - în schimb am văzut 
tot soiul de laponi. Omuleţi nostimi, s-ar părea că de rasă 
foarte amestecată, bruni, uneori cu părul blond deschis, alte
ori negru - cu trăsături mai ades mongoloide, dar diferiţi 
de tipul indianului american (numai că şase din aceştia fac 
cît un indian) pînă la tipul german. Aceşti omuleţi, care pe 
trei sferturi mai trăiesc în epoca de piatră, sînt foarte inte
resanţi. 

Multe salutări, 

Publicat pent:-u prima oară în cartea: 
„Aus der Frihzeit des Marxismus". 
Engel; BriPfwechsel mit  Kautsky". 
Prag, 1935 

Hl) Victor Adler. - Nota red. 

Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus d in limba germană 

H�) Vezi volumul de faţă, p. 419. - Nota red. 
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208 

Engels către Conrad Schmidt 

la Berlin 

Londra, 5 aug. '90 

Dragă Schmidt, 
Scrisoarea d-tale a călătorit în buzunarul meu pînă la 

Capul Nord, trcînd printr-o jumătate de duzină de fiorduri 
norvegiene ; intenţionam să-ţi răspund chiar în timpul ex
cursiei, dar condiţiile de scris pe vaporul cu care Schorl[em
mer] şi cu mine am făcut voiajul erau mizerabile; încerc 
acum să recuperez întirzierea. 

Multe mulţumiri pentru ştirile legate de activitatea d-tale 
care mă interesează întotdeauna foarte mult. Ar trebui, totuşi, 
să încerci să scrii articolul despre Knapp 15), căci problema 
e mult prea serioasă. Scopul urmărit ar fi spulberara tra
diţiei prusiene într-unul din punctele ei esenţiale şi dezvălui
rea inepţiilor care stau la baza vechii fanfaronade. 

Prelucrarea Cărţilor albastre 388 engleze pentru „Ar
chiv" 16) ar puea fi cu geu realizată de cineva cre nu lo
cuieşte la Londra şi nu are astfel posibilitatea să aprecieze 
el însui importanţa teoretică şi practică a diferitelor publi
caţii. Numărul publicaţiilor parlamentare este atît de mare 
încît apar lunar cataloage consacrate acestora - ai fi deci în 
situaţia de a căuta un ac de cusut într-un car cu fîn şi de a 
te trezi cu un ac cu gămălie în mînă. Dacă vrei, totuşi, să 
întreprinzi ceva în acest domeniu - în majoritatea cazurilor 
este o muncă de ocnă, dacă este făcută aşa cum trebuie - îţi 
stau cu plăcere la dispoziţie pentru orice fel de informaţie. 
Dar dacă Brown vrea să aibă pe cineva care să-l ajute sis
tematic, cel mai bun lucru ar fi, dacă s-ar adresa lui Ede 
Bernstein. 4, Corinne Road, Tufnell Park N, Ede B[ernstein] 
vrea să studieze tocmai condiţiile din Anglia de îndată ce va 
scăpa de „Soz[ial]dem[okrat]", aşa că s-ar potrivi de minune. 
El pleacă azi sau mîine entru cîteva săptămîni la mare, aşa 

15) Despe catea lui G. F. Knapp. „Die Bauern-Befreiung 
und der Ursprung der Landarbeiter in dei âlteren Theilen Preus
sens". - Nota red. 

148) „Archiv lr soziale Gesetzgebung uid Statistik". - Nota red. 
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că eu n-am cum să-l întreb dacă acceptă ideea ce abia acum 
mi-a venit în minte. 

Am văzut prezentarea cărţii lui Paul Barth 147) făcută de 
cucuveaua de Moritz Wirth 148) în revista vieneză „Deutsche 
Worte" şi, citind această critică, am rămas cu o impresie ne
favorabilă chiar şi despre carte. Am s-o răsfoiesc, dar trebuie 
să-ţi spun că, dacă Moritzchen îl citează exact pe Barth cînd 
afirmă că acesta n-a putut găsi în toate scrierile lui Marx 
alt exemplu pentru dependenţa filozofiei etc. de condiţiile 
materiale de existenţă decît că Dscartes consideră animalele 
drept maşini, mi-e milă de omul care poate scrie aşa ceva. 
Şi, dacă omul acesta încă n-a descoperit că, dacă condiţiile 
materiale de existenţă sînt primum agens 149), aceasta nu ex
clude posibilitatea ca domeniul ideilor să exercite la rîndul 
său o influenţă, fie şi secundară, asupra ace�tor condiţii ma
teriale, este cu neputinţă ca el să fi înţeles subiectul despre 
care scrie. Dar, după cum am mai spus, toate acestea le-am 
aflat la mîna a doua, şi Moritzchen este un prieten care-ţi 
poate fi fatal. Concepţia materialistă asupra istoriei are astăzi 
şi ea o grămadă de asemenea prieteni cărora le serveşte drept 
pretext pentru a nu studia istoria. întocmai cum spunea Marx 
despre „marxiştii" fran;ezi de pe la 1870 : „Tout ce qle je 
sais, c'est que je ne suis pas marxiste" 150). 

Tot aşa a avut loc în coloanele ziarului „ Volks-Tribune" 
o dezbatere cu privire la repartiţia produselor în societatea 
viitoare, şi anume dacă această repartiţie se va face după 
cantitatea de muncă sau în alt fel 389. Problema a. fost privită 
dintr-un punct de vedere foarte ,1materialist" în opoziţie cu 
o anumită frazeologie idealistă despre dreptate. Dar, curios 
lucru, nimănui nu i-a trecut prin minte că modul de repar
tiţie depinde totuşi în esenţă, de cit anume urmează a fi 
repartizat, iar acest lucru variază în funcţie de progresele pe 
care le fac producţia şi organizarea socială, aşa că modul de 
repartiţie se va schimba, probabil, şi el. „Societatea socia
listă" însă le apare tuturor participanţilor la dezbatere nu ca 
ceva supus unei contiiue. modificări, supus progresului, ci ca 
ceva sţabil, fixat o dată pentru totdeauna, avînd, aşadar, şi 

147) P. Barth. „Die Gechichtsphilosophie Hegel's und der Hege
lianer bis auf Marx und Hartmann". - Nota red. 

18) M. Wirth. „Hegelunfug und Hegelaustreibung im modernen 
Deutschland". - Nota red, · 

149) - mobilul iniţial. - Nota trad. 
m) - „tot ce· ştiu e că nu sînt marxisţ". - Nota trad. 
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un mod de repartiţie fixat o dată pentru totdeauna. In mod 
raţional însă nu poţi face altceva decît : 1) să încerci să des
coperi modul de repartiţie cu care se va începe şi 2) să cauţi 
să găseşti tendinţa generali spre care se va orienta în con
tinuare dezvoltarea. Dar despre aşa ceva nu găsesc nici un 
cuvînt în toată dezbaterea. 

In genere, în Germania cuvîntul 11materialist" serveşte 
multor scriitori mai tineri ca o simplă frază cu care se eti
chetează orice, fără vreun studiu mai amănunţit, cu alte cu
vinte se lieşte această etichetă şi se consideră problema li
chidată. Concepţia noastră asupra istoriei însă e înainte de 
toate un îndreptar pentru studiu şi nu o pîrghie pentru con
strucţii de tip hegelian. întreaga istorie trebuie studiată din 
nou, condiţiile de existenţă ale diferitelor formaţiuni sociale 
trebuie studiate în amănunt înainte de a se încerca să se de
ducă din ele concepţiile politice, juridice, estetice, filozofice, 
religioase etc. care le corespund. In această direcţie, pînă 
acum s-a făcut puţin, pentru că doar puţini s-au apucat se
rios de o asemenea treabă. Aici avem nevoie de un ajutor 
masiv, domeniul este nesfîrşit de vast, iar cine vrea să mun
cească s�rios poate să realizeze multe şi să se evidenţieze. 
In loc de asta însă frazele despre materialismul istoric (totul 
poate fi prefăcut în fraze) le servesc prea multor germani din 
generaţia tînără numai pentru a-şi încropi la repezeală o sis
tematizare a cunoştinţelor lor istorice relativ sărăcăcioase -
istoria economică se mai află doar în faşă ! - şi a-şi închipui 
apoi că ar fi nişte spirite uriaşe. Şi atunci poate apărea un 
Barth ca să atace problema însăşi, care, ce e drept, a fost 
redusă de cei din jurul său la o simplă frază. 

Dar toate acestea se vor aranja cu timpul. In Germania 
sîntem acum destul de puternici pentru a putea suporta 
multe. Unul din cele mai mari servicii pe care ni le-a făcut 
legea împotriva socialiştilor 10 a fost acela că ne-a scăpat de 
insistenţa cărturarilor germani de inspiraţie socialistă. Acum 
sîntem destul de puternici pentru a-l putea digera şi pe căr· 
turarul german care a început din nou să-şi dea ifose. D-ta, 
cire ai realizat într'adevăr ceva, nu se poate să nu fi ob
servat cît de puţini dintre tinerii literaţi care se alătură par
tidului îşi dau osteneala să se ocupe de economie, de istoria 
economiei, de istoria comerţului, a industriei, a agriculturii� 
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a formaţiunilor sociale. Cîţi ştiu oare despre Maurer mai mult 
decît numele lui ! Suficienţa ziariştilor trebuie să realizeze 
totul şi rezultatele sînt pe măsură. S-ar părea că aceşti domni 
cred că pentru muncitori orice lucru e destul de bun. Daci 
ar şti aceşti domni că chiar lucrările cele mai bune, Marx nu 
le socotea încă de ajuns de bune pentru muncitori, că el so
cotea drept o crimă să se ofere muncitorilor ceva mai prejos 
decît lucrul cel mai bun ! 

Deplină încredere am nu1nai în muncitorii noştri, care 
au depăşit strălucit încercările de la 1 878 încoace. Ca orice 
mare partid, şi partidul muncitoresc va face greşeli, poate 
chiar greşeli mari în diferitele etape ale dezvoltării sale. Dar 
masele nu învaţă decît tocmai din urmările propriilor greşeli, 
din experienţele făcute pe propria lor piele. Toate acestea 
vor fi însă depăşite, şi la noi mai uşor chiar decît în alte 
părţi, pentru că băieţii noştri au o sănătate de fier şi apoi, 
pentru că Berlinul care cu greu s-ar putea debarasa de ca
racterul lui berlinez, este ca, de altfel, şi Londra, doar formal 
un centru al ţării şi nu aşa cum e Parisul pentru Franţa. 
M-am necăjit destul de des din cauza muncitorilor francezi 
şi englezi - deşi puteam înţelege cauzele greşelilor comise -
dar niciodată după 1870 muncitorii germani nu mi-au dat 
motive de supărare ; indivizi izolaţi, vorbind în numele lor, 
da ; niciodată însă masele, care aduceau lucrurile pe făgaşul 
cel bun. Aş putea chiar paria că nu voi ajunge niciodată în
tr-un conflict cu aceste mase. 

Al d-tale 
f. Engels 

Trimit scrisoarea pe adresa „Volks-TribUne", deoarec: nu 
ştiu dacă „Pankow" l51) mai e valabilă. 

Pub.icat pentru prima oară 
in întregime în „Sozialistische 
Monatshefte" Nr. 1 8-19, 1920 

Originalu. în limba germană 
Tradus di:i !imba germană 

m) .. cartier din Berlin, unde locuia C. Schmidt. ... Nota red. 
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Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Mount-Pesert 

409 

Londra, 9 aug. '90 

Dragă Sorge, 
Miercuri se împlinesc opt zile, de cînd ţi-am scris o carte 

poştală 152) în care ţi-am confirmat cu mulţumiri primirea 
cărţii lui Morgan 153). Astăzi îţi scriu cîteva rînduri înainte 
să se închidă poşta, în măsura în care mi-o Ta permite timpul. 

Voiajul la Capul Nord ne-a priit extraordinar amîndu
rora 14) ii dacă mai fac şi o cură de trei sau patru săptămîni 
la mare - unde vom pleca săptămîna viitoare (am fost reţi
nut aici de tot soiul de treburi domestice), cred că mă voi 
restabili complet. In genere se pare că arăt foarte bine şi pe 
vasul cu care am călătorit tot drumul (un yacht cu aburi de 
2200 de tone), atît la ducere cît şi la întoarcere, trecînd prin 
toate fiordurile Norvegiei, cei trei doctori prezenţi nu voiau 
să creadă că anul acesta voi împlini 70 de ani. De altfel 
dorm fără sulfonal - dar stiu eu oare cît va dura această 
stare ? 

· 

Tussy şi Aveling au plecat şi ei, miercuri, în Norvegia ; 
mă si mir cum de acesti entuziasti admiratori ai lui Ibsen 
s-au

· 
putut abţine atîta timp p

0
înă să viziteze noul pă

mînt al făgăduinţei. Dar dacă vor fi din nou dezamăgiţi, ca 
în America ? In orice caz, ca şi America sub raport social, 
Norvegia reprezintă prin condiţiile ei naturale bastionul a 
ceea ce filistinul denumeşte „individualism". La fiecare două
trei mile engleze, se poate vedea pe stînci atîta pămînt afi
nat, încît ar putea, eventual, hrăni o familie ; şi într-adevăr 
pe aceste petice de pămînt trăieşte cîte o familie, complet 
izolată de restul lumii. Oamenii de aici, adică cei de la ţară, 
sînt frumoşi, puternici, îndrăzneţi, mărginiţi şi fanatici reli
gioşi. Oraşele seamănă cu orăşelele olandeze sau germane de 
pe coastă. La Bergen există o asociaţie social-democrată, 
care, &pre oroarea antialcoolicilor, majoritari acolo, a cerut 

152) Vezi volumul de faţă, p. 400. - Nota red. 
163) L. H. Morgan. „Houses and hou5elife of the American abori

gines". - Nota red. 
154) Engels şi Carl Schor�emmer. - Nota red. 
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dreptul de a vinde bere în clubul ei. Am citit în „Bergenpos
ten" un articol furibund provocat de acest fapt. 

In Germania se pregăteşte un mic scandal cu ocazia con
gresului 382. D-l Schippel, pe care Liebk[necht] l-a crescut, şi 
alţi intelectuali vor să se ridice împotriva conducerii parti
dului şi să facă o opoziţie 390• Acum, după ce a fost abrogată 
legea împotriva socialiştilor 10, o asemenea acţiune nu poate 
fi pur şi simplu interzisă. Partidul este atît de mare încît o 
libertate absolută de discuţii în sinul lui reprezintă o necesi
tate. Altminteri, numeroasele elemente noi care i s-au ală
turat în ultimii trei ani şi care sînt în bună parte încă ne
coapte şi lipsite de experienţă nici n-ar putea fi asimilate şi 
nu s-ar putea forma. Un nou ontingent de 700 OOO de oa
meni în decurs de trei �mi (socotindu-i doar pe alegători) nu 
poate fi îndoctrinat asemeni unor şcolari ; e nevoie de dez
bateri şi chiar de ceva certuri ; pentru început, este modali
tatea cea mai eficientă. Nu există nici cel mai mic pericol 
de sciziune ; de asemenea primejdie ne feresc cei doisprezece 
ani de oprimare. Dar aceşti literaţi obraznici, care vor să-şi 
satisfacă cu forţa imensa lor megalomanie, se întrec în a urzi 
intrigi şi comploturi, pricinuind astfel conducerii de partid o 
groază de dificultăţi şi necazuri suplimentare şi stîrnind chiar 
împotriva lor resentimente mai puternice decît merită de fapt. 
Din această cauză conducerea de partid nu a condus lupta cu 
tact; Liebk[necht] ameninţă mereu în dreapta şi-n stînga cu 
„excluderea" şi chiar şi Bebel, altminteri atît de ponderat, a 
publicat într-un moment de iritare o scrisoare absolut depla
sată 391• Şi iată că domnii literaţi protestează acum împotriva 
suprimării dreptului de liberă exprimare a opiniilor etc. Prin
cipalele organe ale noii opoziţii sînt : „Berl[iner] Volks-Tri
bune" (Schippel), „Săchsische Arbeiter-Zeitung" (Dresda) , 
„Volksstimme" din Magdeburg etc. Au găsit ceva adepţi la 
Berlin, Magdeburg etc. mai ales printre noii veniţi, care mai 
pot fi corupţi prin vorbe. Cred că îi voi vdea aici e Lieb
k[ n1cht] şi Bebel înainte de ongres şi voi fae tot osibilul 
pentru a-i convinge cît de nesăbuită ar fi orice excludere, 
care nu se bazează pe dovezi evidente cu privire la acţiuni 
dăunătoar' partidului, ci numai pe acuzaţia unor manevre ale 
opoziţiei. Cel mai mare partid din Imperiu nu poate exista 
fără ca toate nuanţele din sinul lui să se poată manifesta pe 
deplin, şi chiar şi aparenţa unei dictaturi â la Schweitzer 392 
trebuie evitată. Cu Bebel nu voi avea dificultăti, dar [ie]b
k[necht] se lasă în a>�menea măsură influenţat de moment, 
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incit e�te în stare să-şi încalce cuvîntul şi, ca întotdeauna, 
din motive bine întemeiate. 

Aici domneşte un calm estival, afară doar de faptul că, 
drept răspuns la articolul meu din mai, publicat în „Arbeiter
Zeitung" din Viena 155), Hyndman m-a ucis încă o dată în 
ziarul său „Justice" numindu-mă „marele lama din Regent's 
Park Road" 393• 

Lafargue scrie că, în Franţa, toţi generalii din minister, 
senat şi Cameră sînt hotărît împotriva oricărui fel de război, 

şi pe bună dreptate. Dacă s-ar ajunge la război s-ar putea 
paria trei contra unu că, după citeva bătălii, Rusia s-ar în
ţelege cu Prusia în dauna Austriei şi a Franţei, fiecare sa
crificindu-şi aliatul. 

Articolul lui Laf[argue] cu privire la mişcarea din 
Franţa 156), apărut în „Neue Zeit", este foarte bun şi scris 
într-un mod deosebit de atrăgător, aş fi preferat însă să-l fi 
tradus Ede Bernstein şi nu Kautsky, care are un stil foarte 
greoi. 

Chiar acum am primit citeva exemplare din noua ediţie 
germană a „Manifestului" l57) ; îţi trimit unul, anexat. 

Multe salutări soţiei tale şi ţie, precum şi soţilor SchHiter, 
atît de la Schorl(emmer], cit şi de la 

Publicat pentru prima oară într-o 
formă prescurtată în cartea : 
„B riefe 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 şi în întregime în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

155) F. Engels. "Ziua de 4 mai la Londra". - Nota red. 
lH) P. Lafargue. "Socialismul !n Franţa". - Nota red. 
157) K. Marx şi F. Engels. "Manifestul Partidului Comuni;t". 

Nota red. 
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Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Londra, 10 aug. 1890 

Dragă Liebknecht, 
Deoarece casa în care locuiesc şi-a schimbat proprietarul, 

a trebuit să mai rămînem aici. Cred că, de-abia joi, vom 
putea pleca, după toate probabilităţile, la Folkestone. Adresa 
o voi lăsa aioi, la biroul din Kentish Town l58), şi ţi-o voi 
scrie şi ţie la Leipzig ; sper ca, de îndată ce vei ajunge la 
Londra, s-o porneşti spre noi, la mare. Cum tu îmi scrii că 
nu poţi fi aici înainte de 15 crt., îndrăznesc să deduc că nici 
nq vei pleca imediat după 15 - cel puţin prin analogie cu 
ultimele amînari. Dacă ai veni pe la 1 sept. sau în zilele 
imediat următoare, ai mai putea rămîne cîtva timp la noi şi 
te-ai întoarce cu noi la Londra (în jurul lui 1 1  sept.), cînd 
totul va fi gata pentru a te putea primi la noi. 

ln lipsa noastră, casa va fi renovată, covoarele trebuiesc 
reparate anul acesta, trebuie puse tapete noi şi zugrăvit. ln 
plus, experienţe neplăcute la capitolul cheltuieli m-au silit 
să-i dau femeii de servici, pe perioada în care lipsim, doar 
board wages, adică îi dau o anumită sumă pe săptămînă, şi 
ea trebuie să se gospodărească singură - un aranjament 
care are dezavantajul că în acest timp nu numai că nu pot 
primi musafiri, dar nici eu însumi n-aş putea înnopta acasă. 
Aşadar, dacă vii mai devreme, va trebui să accepţi invitaţia 
lui Motteler. Cred însă că vei aranja lucrurile în felul propus 
mai sus. 

ln orice caz sper să te văd înainte de congres. Proiec
tul 394 vostru are diverse puncte slabe. Dar faptul că cei din 
conducere îşi stabilesc ei înşişi salariile - chiar dacă de acord 
cu fracţiunea - constituie, după părerea mea, punctul cel 
mai ncnalgic, fiind totodată în mod inutil o cauză perma
nentă de conflict. Am primit astăzi ,,Săchsische Arbeiter
Zeitung" în care domnii literaţi critică proiectul. ln multe 
privinţe critica este absolut puerilă. însă :inumite puncte .slabe 
sînt intuite destul de bine. Aşa, de pildă, că fiecare circum. 

1se) - adică la redacţia ziarului „Sozialdemokrat". - Nota re. 
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scripţie electorală poate trimite pină la 3 reprezentanţi. Un 
oarecare Bahlman sau Hochberg ar putea să trimită, din cir
cumsoripţii electorale unde abia avem 1 OOO de voturi, cîte 
3 reprezentanţi, de îndată ce ar fi puşi la bătaie banii ne
cesari. Fireşte, de regulă, problema financiară va decide in
direct compoziţia delegaţiei, dar nu mi e pa.re înţelept, ca 
numai de această problemă să depindă raportul dintre nu
mărul de delegaţi şi numărul membrilor de partid reprezen
taţi de aceştia. 

Apoi, conform paragrafului 2 - luat ad litteram - un 
grup de trei oameni dintr-un oarecare fund de ţară te poate 
exclude pe tine din partid pînă cînd conducerea partidului 
te va reabilita. 1n schimb, congresul partidului nu poate ex
clude pe nimeni, el avînd doar funcţia de instanţă de apel. 

In orice partid activ, care are reprezentanţi în parlament, 
fracţiunea respectivă deţine o mare putere, cu sau fără o 
recunoaştere expresă prin statut. Se pune deci întrebarea, 
dacă este justificat ca statutul să-i mai acorde o poziţie, care 
să-i dea prerogative absolute asupra conduceii, aşa cum stipu
lează paragrafele 15-18. Supravegherea organelor de con
ducere - all right - dar trimiterea în faţa unei comisii in
dependente, cu drept de decizie, ar fi şi mai bine. 

In ultimii trei ani, masa partidului a sporit cu un milion 
de aderenţi. Din cauza legii împotriva socialiştilor 10, ei n-au 
putut beneficia de suficientă lectură şi agitaţie, aşa încît nu 
se află la nivelul vechilor oameni de partid. Mulţi dintre ei 
n-au mai mult dcît bunăvoinţă şi bune intenţii cu care, după 
cum se ştie, este pavat drumul spre iad. r fi o minune dacă 
n-ar avea şi ei ardoarea noilor convertiţi. Aşa însă ei con
stituie un material teribil de adecvat pentru a fi înhăţaţi şi 
manevraţi de literaţii şi studenţii înfigăreţi, care vă fac opo
ziţie. Aşa cum, de altfel, s-a vădit şi la Magdeburg, de pildă. 
Este o primejdie care nu trebuie subestimată. Că la acest con
gres veţi pune foarte uşor capăt acestei situaţii, asta-i clar. 
Aveţi însă grijă, să nu semănaţi germenii unor viitoare difi
cultăţi. Nu creaţi martiri inutili. Arătaţi că libertatea criticii 
există şi dacă trebuie cineva exclus, asta se întîmolă doar în 
cazul unor fapte - overt acts 159) - absolut flagrante şi indu-

l) - acte notorii. - Nota trad. 
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bitabile, de ticăloşie şi trădare ! Aceasta este părerea mea. 
Mai multe prin viu grai. 

l tău, 
F. E. 

Multe salutări soţiei tale şi li Theodor 160) 
Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 
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Originalul în limba germană 
Tradus d in l imba germa:lă 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Leipzig 

Dragă Liebk[necht], 
Locuim provizoriu la Bellevue Hotel, St. John's Road, 

Folkestone şi aşteptăm veşti de la tine sau, ceea ce ar fi şi 
mai bine, chiar pe tine. 

Sperăm ca pînă în 8, cel mult 14 zile, să găsim o locuinţă 
mai potrivită. Pînă joia viitoare, în 21 ,  vom fi în orice caz. 
aici, şi. de îndată ce vom aea o altă adresă sigură, îţi voi 
scrie. Dacă cumva vii între timp, cei din Kentish Town 161) 
sînt întotdeauna informaţi asupra locului unde pot fi găsit. 

Aşadar, vino cit mai curînd. Calde salutări ţie şi soţiei 
tale din partea lui Nim, Pumps şi 

Folkestone 1 5/8190 

Pub:icat pentru p. ima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vo!. xxvnr. ed. rusă, 1940 

Al tău, 
F. E. 

Origina:ul în .imba germală 
Tradus din limba germală 

uo) Theodor Liebklecht. - Nota red. tel) - adică de la redacţia ziarului „Sozialdemokrat". - Nota 
red. 
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Engels către Otto V. Boenigk 

la Breslau 

Folkestone lingă Dover, 21 8/90 

Domnului Otto v. Boenigk 

Breslau 

Mult stimate domn, 
La întrebările dv. 395 pot răspunde doar pe scurt şi la 

modul general ; altminteri, referitor la prima întrebare, ar 
trebui să scriu un întreg tratat. 

Ad I. Aşa-numita „societate socialistă" nu este, după pă
rerea mea, un lucru dat o dată pentru totdeauna, ci, la fel 
ca celelalte stări sociale, se află într-o continuă transformare 
şi prefacere. Deosebirea hotărîtoare faţă de orînduirea actuală 
constă desigur in organizarea producţiei pe baza proprietăţii 
comune asupra mijloacelor de producţie, începînd cu respec
tiva naţiune. Infăptuirea acestei revoluţii într-un viitor apro
piat - desigur în mod treptat - nu mi se pare deloc difi
cilă. Că muncitorii noştri sînt capabili s-o realizeze, o dove
desc nenumăratele cooperative de producţie şi consum, care 
sînt la fel de bine organizate şi mult mai cinstit administrate 
decît societăţile burgheze pe acţiuni, desigur atunci cînd 
poliţia m1 le pune cu bună ştiinţă beţP-n roate. Nu înţeleg 
cum puteţi vorbi despre lipsa de cultură a maselor în Ger
mania, după strălucita dovadă de maturitate politică dată de 
muncitorii noştri în lupta victorioasă pentru abrogarea legii 
împotriva socialiştilor 10• Mie înfumurarea pedantă a aşa-zi
şilor noştri învăţaţi mi se pare un obstacol cu mult mai greu 
de trecut. Ce-i drept, mai ducem încă lipsă de tehnicieni, 
agronomi, ingineri, chimişti, arhitecţi etc. dar în cel mai rău 
caz, îi putem cumpăra, cum, de altfel, procedează şi capita
liştii. Şi dacă cîţiva trădători - care nu se poate să lip
sească di.tr-o asemenea societate - vor fi pedepsiţi aşa cum 
se cuvine, vor înţelege că e în interesul lor să nu ne mai 
înşele pe viitor. Dar în afara acestor specialişti, cărora trebuie 
să le adaug şi profesorii de şcoală, am putea să ne descurcăm 
foarte bine fără ceilalţi „învăţaţi"; de pildă, actualul aflux 
masiv de literaţi şi studenţi spre partid implică tot felul de 
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neajunsuri, m cazul în care aceşti domni nu sînt ţinuţi cum 
trebuie în frîu. 

Dacă există o conducere tehnică adecvată, latifundiile 
iuncherilor de la răsărit de Elba pot fi date în arendă fără 
nici o dificultate actualilor zilieri sau argaţilor de curte, 
pentru a fi lucrate în comun. Dacă se vor constata excese, de 
vină vor fi domnii iuncheri, care, în ciuda tuturor legilor cu 
privire la şcolarizare, i-au lăsat pe aceşti oameni într-o ase
menea stare de abrutizare. 

Cea mai mare piedică o constituie mica ţărănime şi in
telectualii hiperinteligenţi şi insistenţi, care cred că ştiu totul 
mai bine, cu cit cunosc mai puţin problema. 

Aşadar, dacă vom avea un număr suficient de adepţi în 
rîndurile maselor, atunci marea industrie şi marea agricul
tură latifundiară vor putea fi curînd socializate şi anume de 
îndată ce vom deţine puterea politică. Restul va urma de la 
sine, mai repede sau mai încet, şi o dată cu marea producţie 
vom fi stăpîni pe situaţie. 

Dv. vorbiţi de lipsa unei concepţii unitare. Aveţi drep
tate, dar numai în ce-i priveşte pe intelectualii ieşiţi din rîn
durile nobilimii şi burgheziei, care habar n-au cit mai au de 
învăţat de la muncitori. 

Ad II. Doamna Marx a fost fiica consilierului guverna
mental von Westphalen din Trier şi sora mai mică a minis
trului reacţionar von Westphalen din guvernul Manteuffel. 

Publica� pentru p;ima oară 
în limba originalului în revista 
"Beitrage zur Geschichte 
der deut�chen Arbeiterbewegung" 
Nr. 2, 1964 
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Cu toată stima, al dv. 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus di n limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Am primit cărţile poştale din 9 şi 1 3  aug. înainte de ple
carea noastră 162) am avut atîtea de făcut, încît am mai scăpat 

182) - în Norvegia. - Nota red. 
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cite ceva din vedere. ln plus a trebuit să ţin strict secret ţelul 
călătoriei, întrucît tînărul Wilhelm 13) se afla şi el în acelaşi 
timp acolo, iar eu nu aveam nici un chef să-mi stric plăcerea 
prin şicane din partea poliţiei. 

Cine este acum redactor-şef la „ V[olkszeitung]"? La Lon
dra Tussy l-a întîlnit pe Schewitsch în cadrul unui miting; el 
i-a spus că a auzit la New York că aş fi vorbit despre el cu 
ostilitate. Este o minciună sfruntată. Crezi că asta porneşte de 
la A. J(onas] ? 

Mica revoltă studenţească din Germania 367 a fost foarte 
repede lichidată de Bebel. Dar ea a avut partea ei foarte 
bună. A arătat la ce ne putem aştepta de la literaţi şi berli-
nezi. 

Folkestone, 27 aug. 90 

Al tău, 
F. E. 

„N(eue] Zeit" te va solicita să scrii ceva despre America 
şi va plăti bine HM). 
Publicat pentru prima oară într-o 
formă prescurtată 1 cartea : 
„Briefe und Auszige aus Briefen 
,.Briefe uni Auszige aus Briefen 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Anclere". 
Stuttgart, 1906 şi in întregime în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
\·el. XXVUI, ed. 1 usă, 1940 
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Origialul in limba germană 
Tradus din !imba germană 

Engels către Paul Lafargue 3!j 
la Le Perreux 

Hotel Bellevue, Folkestone, 27/8 90 
Dragul meu Lafargue, 
Da, ne aflăm la sea-side 165) şi, ce-i mai interesant, pînă 

la sosirea scrisorii d-tale din 4 crt., nimeni nu mi-a propus să 
vin la Le Perreux, lucru pe care l-aş fi făcut cu multă plăcere, 

M) Wilhelm al Ii-lea. - Nota red. 
1s4) Vezi vol. de faţă, p. 404. - Nota red. ios) - mare. - Nota trad. 
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mai ales că existau motive destul de serioase, despre care m 
vorbit cu Laura şi pe care ea părea să le găsească întemeiate. 
Ne aflăm aici de 15 zile, într-un mic public house 166), proprie
tara, o femeie foarte frumoasă, ne îngrijeşte bine, dar casa e 
departe de mare şi nu-i chiar first class 167) ; al patrulea pat e 
în salon. 

Cum nu-mi cunosc prea bine soldul din bancă şi nu pot 
verifica registrele, nu-ţi pot completa decît un cec de zece lire, 
pe care îl anexez. 

In cadrul partidului german a avut loc o revoltă studen
ţească 367• De vreo 2-3 ani, o mulţime de studenţi, literaţi şi 
alţi tineri burghezi declasaţi s-au alăturat partidului, grăbin
du-se să ocupe majoritatea posturilor de redactor la noile ziare 
care au răsărit în ultima vreme ca ciupercile după ploaie şi, 
ca de obicei, ei consideră universitatea burgheză ca pe o şcoală 
Saint-Cyr socialistă, care le dă dreptul să intre în rîndurile 
partidului cu brevet de ofiţer, dacă nu chiar de general. Aceşti 
domni se dau toţi drept marxişti, dar de tipul celor pe care 
i-aţi cunoscut voi acum vreo zece ani in Franţa şi despre care 
Marx spunea: „tot ce ştiu e că eu însumi nu sînt marxist ! "  
Şi probabil că despre aceşti domni ar spune ceea ce a spus 
Heine despre imitatorii săi : „am semănat dragoni şi am cules 
purici". 

Aceşti bravi cetăţeni, a căror neputinţă nu este egalată 
decît de arogan\a lor, au găsit un sprijin la noii recruţi ai par
tidului din Berlin - berlinismul specific, incluzînd tupeu, la
şitate, îngîmfare, gift of te gab 168), toate acestea par să fi ieşit 
deodată la suprafaţă ; iată cine constituia corul domnilor stu
denţi. 

Ei s-au năpustit asupra deputaţilor 169) fără absolut nici un 
motiv şi nimeni nu şi-a putut explica această ieşire bruscă ; 
şi toate astea numai pentru faptul că deputaţii, sau majorita
tea lor, nu le-au prea cîntat în strună acestor pramatii pră
pădite. Ce-i drept Liebk[necht] a dat dovadă de o bizară lipsă 
de abilitate în polemica pe care a purtat-o cu ei în numele 
deputaţilor şi al comitetului central. Dar mai era Bebel, prin-

111) - han. - Nota trad. 
17) - de categoria înîi. - Nota trad. 
8) - a fi bun de gură. - Nota trad. 
119) - ai fracţinnii social-democrate din Reichstag. - Nota red. 
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cipalul lor acuzat, care în cadrul a două întruniri, la Dresda 
şi M�îdeburg, a redus la tăcere două din ziarele lor 110) ; adu
narea de la Berlin a fost interzisă de poliţie, care în ascuns 
dădea apă la moară opoziţiei 397. Dar toate acestea au luat sfîr
şit şi viitorul congres 382 nu va mai trebui să se ocupe de ase
menea lucruri. Această mică lovitură a avut însă şi partea ei 
bună, arătîndu-ne că este imposibil să se încredinţeze berline
zilor rolul de lideri. Măcar de ar fi fost vorba de parizieni -
dar am văzut destul şi prea destul de ce sînt în stare şi pa
rizienii voştri. 

Revelaţiile făcute de „Figaro" în legătură cu Boulanger 398 
par să fi fost zdrobitoare - ai putea să mi le trimiţi? Este 
destul de trist pentu cei 247 OOO sau 274 OOO de reduli, care 
în ianuarie '89 au căzut în cursa acestui fals om mare 12s. 

Cartea lui Kovalevski 171) conţine ceva important; el si
tuează între matriarhat şi comunitatea mărcii (sau a mirului), 
comunitatea familială patriarhală, aşa cum a existat ea în 
Franţa (Franchc-Comte şi Nivemais) pînă în 1 789 şi cum mai 
există acum la sîrbi şi bulgari sub numele de zadruga. El mi-a 
spus că aceasta este opinia acceptată în mod general în Rusia. 
Dacă lucrul se confirmă, aceasta va elimina o serie de dificul
tăţi din Tacit şi alţii, dar va antrena după sine alte dificul
tăţi. Marele defect al cărţii lui K[ovalevski] este însă iluzia ei 
juridică. Mă voi referi la acasta în noua ediţie a cărţii mele 172)· 
O altă lipsă (comună ruşilor care se ocupă cu ştiinţa) constă 
în credinţa exagerată în autorităţile consacrate. 

Salutări de la Nim şi Pumps. 
îmbrăţişează din parte-mi pe Laura şi Meme. 

Publicat pentru prima oară în 
întregime în limba germană in 
revista „Einheit" N-. 11, 1 955 

Al dumitale, 
F. E. 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

111) - „Săchsische Arbeiter-Zeitung" şi "Volkstimme". - Nota red. 
m) M. Kovalevski. „Tableau des origines et de l'evo:ution de la 

fami:le et de la propriete" . - Nota red. 
17!) F. Eige!s. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta

tu.ui". - Nota red. 
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Engels către Paul Lafargue 

la Le Perreux 

Dragul meu Lafargue, 
In mare grabă. 

Londra, 15 sept. 1890 

Bonnier mi-a scris în legătură cu congresul din 1891 şi cu 
convocarea făcută de belgieni 399• I-am răspuns într-o scrisoare, 
pe care l-am rugat să o trimită lui Guesde, pentru ca acesta să 
discute cu d-ta, Deville etc„ precum şi cu aliaţii noştri blan
quişti şi să-mi comunice apoi mie opinia voastră, a tuturor. 

De fapt belgienii ne-au jucat o festă care pune în pericol 
întregul nostru congres. Ei aţ invitat trade�-unionurile la Li
verpool400 şi acestea au acceptat cu entuziasm invitaţia .  Bine-n
ţeles, noi nu eram acolo pentru a-i invita şi noi ! De ce oare 
strălucim întotdeauna prin absenţă, acolo unde este ceva deci
siv de făcut ? De ce am fost atît de proşti încît să lăsăm în 
seama belgienilor şi elveţienilor grija viitorului congres? 

Tussy şi Aveling îmi spun că englezii vor participa cu si
guranţă la congresul belgienilor, adică al posibiliştilor 12, şi că 
nu exista nici cea mai mică şansă de a-i face să înţeleagă că se 
va mai ţine şi un alt congres, mult mai important. Le împăr
tăşesc părerea ; englezii vor merge în masă, cu entuziasmul 
neofiţilor, la primul congres internaţional la ţare au fost in
vitaţi. 

Nu exist� decît un singur mijloc �e a contracara această 
acţiune şi anume ca noi să fim cei car� propunem fuzionarea. 
Dacă ea se realizează - condiţiile indispensabile sînt : egali
tate deplină, convocare prin mandatarii celor două Congrese 
din 1889, Congresul din 1891 să fie stăpîn absolut pe acţiu
nile sale, modul de reprezentare fixat dinainte, în comun - şi 
atunci vom domina cu uşurinţă. Dac\ fuziuneq nu S1 reali
zează, de vină vor fi posibiliştii ; vom arăta în faţa lumii mun
citoare că doar ei provoacă sciziuni şi atunci ar exista şansa 
de a redeschide cu succes campania aici, în Anglia. 

Dacâ francezii acceptă în irincipiu condiţiile, aş propune 
şă s� profite de congresul de la Halle din 12 oct, 382 pentru re
glementarea preliminariilor. Acolo vor merge unul sau doi 
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francezi ; D. Nieuwenhuis, Adler 173) din Viena, probabil un el
veţian, poate un belgian. Tussy va veni şi ea pentru a vă lă
muri asupra situaţiei din Anglia. Va fi o adevărată confe
rinţă 401• Planul de acţiune ar putea fi foarte bine schiţat şi 
acţiunea pornită. 

Este vorba de o ocazie decisivă, probabil ultima pentru 
viitorii 5-10 ani, de a închega o alianţă între francezi, ger
mani şi englezi. Dacă o lăsăm să ne scape, să nu vă miraţi 
dacă mişoarea de ai::i va cădea cu totul sub influenţa Fede
raţiei social-democrate 67 şi a posibi11iştHor. 

Adversarii noştri sînt activi şi abili. Din acest punct de 
vedere ne-au fost întotdeauna superiori ; în problemele de po
litică internaţională noi am abuzat de dreptul la lene 174). Să 
punem capăt aestei atitudini, să acţionăm cu hotărîre ! 

De îndată ce voi avea consimţămîntul vostru, al tuturor, 
le voi scrie germanilor. 

Cred că am greşit scriindu-i lui Bonnier, care se află la 
Templeure, în loc să-ţi scriu direct dumitale. Dar scrisoarea 
lui m-a împins să mă ocup de această chestiune şi, în timp ce 
scriam, subiectul lua proporţii în mîinile mele. 

lmbrăţişeaz-o pe Laura. 

Publicat pentru prima oară în cartea : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 

21> 

Cu prietenie, al dumitale, 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba france�ă 

Engels către Karl Kautsky 

la Stuttgart 

Londra, 18 sept. 1890 

Dragă Kautsky, 
Am primit scrisorile tale din 22.8 şj 8.9. La prima aş fi răs

puns încă de la Folkestone, unde am stat patru săptămîni, 

m) Victor Adler. - Nota red. 
1'4) Aluzie la pamfletul omonim al lui Lafargue. - Nota red. 
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dar am scăpat din vedere că m-ai anunţat că la 25.8 pleci la 
Stuckart 175), drept care n-am mai ştiut încotro să-ţi trimit 
scrisoarea. 

Micul scandal studenţesc 367 a fost liohidat repede. 
C. Schmidt a ştiut să se ţină la distanţă. B�bel ne scrie că 
totul se ll right. - altfel, cu siguranţă ştii mai multe decît 
mine despre această istorie. 

Intenţia ta de a mă antrena în discuţia voastră referitoare 
la program 402 este întru totul în spiritul formaţiei tale de re
dactor. Dar �tii şi tu că n-am timp deloc. Nicevo ! 176) 

A\ ind în "edere numeroasele planuri care se pun acum 
la cale de nevoie în Germania şi care se înlocuiesc unele pe 
altele, n-ar avea nici un rost să-ţi dau alt răspuns la planurile 
pe care mi le împărtăşeşti în ultima ta scrisoare decît că eu 
nu cunosc aici pe nimeni potrivit, pe care să ţi-l pot reco
manda entru „N[eue] Z[eit]" şi „Schw[ibisohe] Tagwacht". 
Schmidt nu s-ar hotărî decît greu să părăsească Berlinul. Be
be! nu-ţi poate găsi pe cineva ? 

La Liverpool 400 s-a dat o lovitură straşnică. Ironia istoriei 
a făcut ca nobilul Brentano să se afle tocmai atunci la tribună, 
pentru a fi de faţă la demolarea afirmaţiei făcute de el cu atîta 
insistenţă şi patos : că trades-unionurile engleze sînt pavăza 
cea mai bună împotriva socialismului 403, 

:Lupta este acum în plină desfăşurare. Legiferarea zilei de 
muncă de opt ore - iată cotitura critică; adoptarea acestei 
revendicări a zdrobit domnia vechii mişcări muncitoreşti con
servatoare bazate pe relaţiile capitaliste. Socializarea pămîn
tului, a minelor, a mijloacelor de transport este acum general 
recunoscută ; pentru socializarea celorlalte mijloace de produc
ţie se pronunţă o puternică minoritate. Pe scuT"t, procesul s-a 
pornit, iar evenimentele din 1-4 mai au jucat şi ele un rol 
important. 4 mai a fst pronunziamento 177), congresul de la 
Liverpool - prima bătălie. 

Belgienii au folosit congresul pentru a-i invita pe englezi 
la congresul internaţional din Belgia. O manevră deosebit de 
p�rfidă. Delegaţii tinerei uniuni din Liverpool, în ultima vreme 
entuziasmaţi de orice acţiune intenaţională, au acceptat cu în
sufleţire. Intrucît, deocamdată, belgienii nu pot să invite pe 
cont propriu decît la congresul posibiliştilor din Belgia, gestul 

176) - Stuttgart. - Nota red. 
110) - deloc. - Nota trad. 
m) Vezi volumul de faţă, p. 375-380. , Nota red. 
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lor recent reprezintă o manevră pentru a ne forţa mina. De 
data aceasta englezii sînt serios implicaţi din cauza neghiobiei 
rezoluţiilor noastre de la Paris cu privire la locul şi convocarea 
viitorului congres 399, rezoluţii care pe noi ne condamnă la 
inactivitate, :. timp ce ceilalţi acţionează. 

Aşadar, aici trebuie să întreprindem ceva. După ce am 
discuat cu eilalţi, am scris în Franţa 178) şi, de 1îndată e vom 
şti ceva precis, eu sau Ede îţi vom da de ştire. Deocamdată 
se impune o discreţie absolută şi o atitudine prudentă faţă de 
acţiunile belgienilor (cel mai bine ar i ca, pentru moment, să 
fie doar menţionate în presă) pentru a evita dificultăţi inutile. 
Te duci la 1 2  octombrie la Halle? 

1n ultimul număr din „Sozialdemokrat" apare un articol 
al meu 1i9) care îi va nemulţumi pe mulţi din Germania. Dar 
nu pot să mă năpustesc asupra bandei de literaţi fără a le 
administra cîteva şi elementelor filistine din partid, care au 
furnizat pretextul pentru acel scandal. Firete, în mod indi
rect - pentru atacuri încă n-a început numărul festiv. De 
aceea am fost foarte mulţumit că literaţii m-au silit ca mai 
înainte 180) să mă răfuiesc cu ei. 

De la Sam Moore, din Africa, avem mereu veşti bune. La 
fiecare 6-8 săptămîni îl scutură 2-3 zile frigurile. Dar boala 
nu e grea şi nu lasă urme. 

Schorl{emmer] a sosit ieri seară de la Manchester. Din că
lătoria în Norvegia s-a ales cu nişte vîjîieli în urechi şi cu 
surzenie, cu o otită catarală care nu ceda deloc ; acum e ceva 
mai bine, dar şi-a stricat 6 săptămîni de vacanţă. 

După părerea englezilor, tînărul Wilhelm 181) nu trebuie 
să meargă decît în Norvegia, deoarece acolo se poate juca de-a 
marinarul fără să aibă rău de mare. !ntr-adevăr, de la Sku
denes, în sud, şi pînă la Capul Nord, navighezi doar în ape li
niştite. Numai în 2-3 locuri există pericolul de a avea timp 
de 2-3 ore rău de mare. Dar fiordurile ! Liniştea de acolo 
este atît de profundă, încît cel mai mi: lac din Alpi pare, îi 
comparaţie, un ocean bîntuit de furtuni. Acolo poţi fi tot atît 
de bine amiral pe uscat ca pe drumul de la Charlottenburg la 
Potsdam ; de alfel tînrul a trec�t e lingă noi absolut e ne-

178) Vezi scrisoarea precedentă, - Nota red. 
179) „Scrisoarea de rămas bun. către cititorii ziarului „Sozialdemo

krat". - Nota red. 
IO) F. Engels. „Răspun„ adresat redacţiei lui „Săchsische Arbeiter

Zeitung". - Nota red. 181) - Wilhelm al Ii-lea. - Not. red. 
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simţite venind din fiordul Geiranger cu un torpiloT pma m 
fiordul Sunelv. Cînd am ajuns la Molde, Sch[orlemmer] şi cu 
mine ne-am urcat pînă la Moldehaj, o colină de 1300 picioare, 
de unde e desfăşoară o frumoasă prielişte (eeaşi cae apare 
în piesa lui Ibsen „Fruenfra Havet" /„Femeia mării/ şi a cărei 
acţiune are loc la Molde. Sus am întîlnit o jumătate de duzină 
de tineri locotenenţi în civil, care făceau parte din flota anco
ra ă jos. Aveam impresia că nt din nou la Poisdam. „ Yanz 
die alte Yardesprache" 182), vechile glume ale elevilor ofiţeri şi 
obrăzniciile locotenenţilor. în schimb, mai tîrziu, am întîlnit 
un grup de ingineri, oameni foarte simpatici şi de treabă, iar 
marinarii erau nişte băieţi chiµeşi, cu care nicăieri nu ţi-e ru
şine să apari. Dar amiralii sînt nişte grăsani, fără pereche. 

Publicat pentru prima oară în cart>a : 
„Aus der Fruhzeit des Marxismus. 
E:igels Briefwechsel mit Kautsky". 
Prag, 1935 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul 1 limba ge:-maiă 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 19 sept. 1890 

Dragul meu Paul, 
Iţi mulţumesc pentru veştile bune 404 pe care mi le-ai dat. 

Dacă, într-adevăr, aşa stau lucrurile, ar fi cea mai mare pros
tie dacă n-am face tot posibilul pentru a merge la un congres, 
unde este suficient să fim prezenţi pentru a ne impune. 

Condiţiile absolut indispensabile pentru noi sînt : 
1. onvocarea unui congres comun de către mandatarii 

celor două congrese din 1 889 39. Sau belgienii şi elveţienii sem
nează convocarea comună, sau belgienii şi elveţienii sînt con
vocaţi în baza mandatului nostru, iar belgienii singuri, în baza 

181) In original în dialect berlinez : „Intru totul vechiul limbaj a: 
gărzii". - Nota trad. 
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mandatului celorlalţi. Această chestiune, ca şi textul invitaţiei, 
ar trebui stabilite în prealabil. 

2. Congresul trebuie să aibă împuterniciri depline. Nici 
una din hotărîrile congreselor anterioare nu este obligatorie 
pentru el. Nici un comitet, fie că a fost numit de un congres 
precedent, fie ca urmare a tratativelor pentru unificare, nu-i 
poate impune nimic. El îşi stabileşte singur regulamentul şi or
dinea de zi şi hotărăşte modul de verificare a mandatelor. 

3. Condiţiile şi normele de reprezentare a diferitelor or
ganizaţii la congres sînt stabilite în prealabil. 

4. Un comitet internaţional care se va forma după ce se 
va hotărî unificarea, elaborează proiectul de regulament şi al 
ordinii de zi, iar acestea urmează a fi supuse congresului spre 
confirmare. 

Referitor la punctul 2 : Pentru noi libertatea absolută a 
congresului este importantă pentru că, dacă posibiliştii şi bel
gienii încep să se tocmească în legătură cu regulamentul şi 
ordinea de zi etc., am putea fi traşi pe sfoară ; negociatorii 
noştri au fost întotdeauna mai creduli decît ai lor, din care 
cauză ar urma discuţii interminabile, fără nici un rezultat, noi 
fiind, în consecinţă, în imposibilitate de a arunca răspunderea 
asupra posibiliştilor. Ni se va spune : congresul iroseşte un timp 
preţios, noi vom răspunde : în primul rînd este important să 
se realizeze un congres unitar, ceea ce ar atîrna mai greu decît 
toate rezoluţiile pe care le-ar putea lua congresul ; vom mai 
spune apoi că nu avem mandat pentru a impune ceva viitoru
lui congres ; că, odată întrunit, congresul ar sparge cu sigu
ranţă cătuşele unor hotărîri anterioare etc. ln sfîrşit, în cazul 
cînd condiţiile stabilite ar fi acceptabile, în această privinţă 
s-ar putea face unele concesii belgienilor. 

Dacă voi, francezii, aţi vrea acum să mai îmbunătăţiţi, să 
completaţi şi să precizaţi acest proiect, aţi face o treabă bună. 

Iată în principal ce i-am scris lui Bonnier 13) ; fii, deci, pe 
pace, cu el nu stabilesc niciodată ceva definitiv. Scopul prin
cipal al scrisorii pe care i-am adresat-o a fost acela de a vă 
demonstra tuturor posibilitatea unificării ; după scrisoarea 
d-tale toată această argumentaţie a devenit inutilă. 

I-am sctis, deci, de îndată lui Bebel şi i-am propus ca 
această problemă să fie discutată în cadrul unui mic comitet 
internaţional la Halle. Dacă acolo vom reuşi să punem, îm-

tas) F. Engels. „Congresul internaţional muncitorec din 1891 ". -
Nota red. 
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preună cu reprezentanţii oficiali ai cîtorva mici naţionalităţi, 
bazele unificării, vom putea apoi să discutăm totul cu bel
gienii 401. De altfel l-am rugat pe Bebel să aranjeze, dacă se 
poate, în aşa fel lucrurile, încît să fie de faţă şi un belgian, 
de preferinţă din Gand. 

Intre timp aştept să-mi comunici care este părerea lui 
Guesde, Deville etc. şi chiar cea a blanquiştilor. 

„Idee nouvelle" îmi trimite o listă de subscripţii .  Ce să 
fac cu ea ? 

Un domn pe nume Ch. Caron, 8, Rue du Croissant (pro
babil de la „Idee nouvelle") îmi trimite un proiect pentru o 
reeditare a broşurilor socialiste şi mă roagă să-mi dau consim
ţămîntul la publicarea atît a lucrărilor lui Marx, cît şi a celor 
ale mele. Dacă ar fi să judecăm după aceste intenţii, am putea 
spune că francezii, dar mai ales parizienii fac minuni în această 
privinţă. Dar omul acesta are mijloacele necesare publicării 
măcar a unei singure broşuri ? Te rog să mă informezi pentru 
că trebuie să-i răspund în 4-5 zile 14). 

Sonnenschein mi-a trimis decontul : L 5.4. ,  din care 1/5 
pentru Laura, adică L. 1 .-9., 1/5 pentru copii 15), 1/5 pentru 
Tussy şi 2/5 pentru traducători 186). Cecul pentru Laura îl 
anexez aici. Probabil că în Cllrînd va sosi si dcontul lui Meis"
ner, dar dacă în el vor intra şi cheltuielile necesitate de edi
ţia a 4-a 187), ceea ce nu ştiu, va rămîne puţin sau chiar nimic. 

Dezvăluirile cu privire la boulangişti 18) sînt deosebit de 
îmbucurătoare. Poţi să te feliciţi că ai rezistat atunci cînd 
boulangiştii au înrcat să te ispiească. In schimb, îţi oţi face 
o idee despre maturitatea politică a parizienilor ! Să se lase 
înşelaţi, ba chiar mai mult, să se entuziasmeze pînă la a-şi pierde 
minţile pentru acest om de nimic, care şi-a dat cuvîntul de 
onoare regaliştilor cu condiţia ca aceştia să suporte cheltuielile 
aventurilor sale ! Piei, drace ! Din fericire există provincia, 
pentru a contracara prostiile pe care le fac parizienii. Este de 
necrezut I 

Hyndman i1 sărbătoreşte n ,Justice" pe nemuritorul Jof
frin şi spune că el şi posibiliştii l-au distrus pe Boulanger, sal
vînd astfel republica 6. El îşi dă seama, desigur, că situaţia 

114) Vezi scrisoarea următoare. - Nota red. 
ia) - pentru copiii lui Longuet. - Nota red. 
11) - Samuel Moo�e şi Edward Aveling. - Nota ret. 
m) - a volumului I al „Capitalului". - Nota red. 18) Vezi volumul de aţă, p.  420. - Nota red. 
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politică a posibiliştilor la Paris n-are nici o persped ivă. Alt
minteri n-ar minţi cu atîta neruşinare. 

lmbrăţişeaz-o pe Laura din partea mea, a lui Nim şi Schor
lemmer, care a sosit alaltăieri aici. 

Cu prietenie, al dumitale 
F. ,', 

Peste cîteva zile va apare ultimul număr din „Sozialde
mokrat". Ede Benstein rămîne aici pentru a trimite corespon
denţe despre Anglia, mai ales revistei „Neue Zeit". Fischer 
pleacă la Berlin, la , Vorwărts" ; cu prima ocazie va obţine un 
mandat în Reichstag. Tauscher pleacă la Stuttgart. 1n ce-l pri
veşte pe marele Julius Motteler, ndmeni de aici nu ştie ce se 
va întîmpla cu el. Pentru partid el reprezintă cea mai mare 
piedică - un geniu nerecunoscut pentru el însuşi, o incapaci
tate recunoscută pentru toţi ceilalţi. 

Convinge-i e Guesde şi Vaillant să plece la Halle. Bon
nier trebuie să-l însoţească pe Guesde, ca translator. 
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Originalul în limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Charles Caron 

la Paris 

(Ciornă) 

Londra, 20 septembrie 1890 

Dragă cetăţene, 
Răspunzînd la scrisoarea dv. din 17, trebuie să vă spun că 

nu vă pot da consimţămîntul solicitat, înainte de a mă fi lă
murit asupra cîtorva puncte. 

In primul rînd, sînt de  părere că fiecare nouă ediţie a 
unor lucrări trebuie să se facă sub forma unor broşuri com
plete, de sine stătătoare şi nu într-o revistă, din care fiecare 
număr ar conţine un amalgam de mici fragmente disparate, 
adeseori contradictorii. Aş dori, deci, înainte de toate, să cu
nosc motivul pentru care preferaţi această din urmă formă. 
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In al doilea rînd, nu intenţionează Partidul Muncitoresc să 
reediteze o bună parte a aceloraşi lucrări în seria „Biblioteca 
socialistă" ? Intr-un asemenea caz, proiectul partidului ar tre
bui să aibă prioritate faţă de o iniţiativă particulară, 

In sfîrşit, ar urma să vă angajaţi într-o treabă destul de 
costisitoare. Chiar şi numai publicarea celor 6 broşuri a căror 
apariţie a fost anunţată începînd u numărul 1 ar dura -6 
luni. Dacă din lipsă de fonduri revista şi-ar înceta apariţia îna
inte ca respectiva lucrare să fi fost publicată în întregime, mie 
mi-ar reveni o răspundere foarte mare, deoarece eu sînt cel 
care v-a autorizat s-o tipăriţi. 

Aveţi, aşadar, mijloacele financiare necesare ? 
Mai sînt şi alte puncte care ar trebui luate în considerare. 
Pentru tranşarea acestei probleme vă rog să vă adresaţi 

cetăţeanului Lafargue, căruia îi trimit o copie a scrisorii de 
faţă. 

Pe viitor, v-aş fi recunoscător dacă v-aţi adresa în primul 
rînd mie, înainte de a vă folosi în mod public de numele meu 
şi chiar şi de data aceasta îmi rezerv dreptul să iau anumite 
măsuri, de asemenea publice, dacă voi considera că este ne
cesar. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. XXVI II, ed. rusă, 1940 

2 1 9  

Origina:u1 în limba franceză 
Tradu; din limba germană 

Engels ·cătr� Paul LafarguP 

la Le Perreux 
Londra, 20 sept. 1890 

Dragul meu Lafargue, 
Iţi mulţumesc pentru informaţiile cu privire la Caron. 

Anexez răspunsul l89) pe care i l-am dat acestui tînăr amabil, 
care nu se îndoieşte că răspunsul meu va fi afirmativ. Să mai 
zică cineva ceva de agenţii de la „London Assurance" 190) sau 
de insolenţa ziariştilor yanchei. Germanii şi francezii îi întrec 

t&1) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
llD) „Scietate de asigurare din Londra". - Nota red. 
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cu mult şi asta cu o eleganţă care, în ciuda obrăzniciei lor, îi 
prinde de minw1e. Nu sînt însă sigur dacă scumpii mei compa
trioţi nu-i depăşesc cumva într-o măsură şi mai mare. 

Aici nimic nou. Aveling ţi-a scris, cu siguranţă, despre 
Lavigerie 191). âne, otuşi, ciudat faptul că acest individ 
este în posesia unui document (copie) semnat de Lafargue, 
Guesde, Deville etc., prin care este anunţată sosirea iminentă 
a lui Guesde la Londra şi a unei scrisori n care Coulombeau 
îi invită pe Aveling şi Tussy în numele Consiliului Naţional al 
Partidului Muncitoresc 58, la congresul de la Lille. Aveling 
urma ca lunea trecută să verifice originalele acestor documente, 
pe care tipul pretinde că le posedă în copie ; de duminică însă, 
nu mai ştiu nimic în legătură cu aceasta. Anexez un cec de 
20 lire. 
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Cu prietenie, al d-tale 
F. E. 

Originalul ia limba franceză 
Tradus din limba germană 

Engels către Joseph Bloch 

la Konigsberg 

Londra, 21 sept. 1890 

Mult stimate domn, 
Scrisoarea dv. din 3 crt. mi-a fost trimisă la Folkestone ; 

cum acolo nu aveam cartea respectivă 192), n-am putut să vă 
răspund. La 12 sept., cînd m-am întors acasă, mă aşteptau 
atîtea probleme urgente, încît de-abia astăzi ajung să vă scriu 
cîteva rînduri. Vă înşir toate acestea pentru a explica întîrzie
rea şi pentru a-mi cere scuze. 

Ad I. La p. 19193) a „Originii" 46, vedeţi în primul rînd că 
procesul de dezvoltare a familiei punalua este înfăţişat ca reali-

191) Vezi volumul de faţă, p. 401-402 . - Nota red. 1s2) F. Engel s. „Origina familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului". - Nota red. 193) Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21, Editura politică. 
Bucureşti, 1965, p.  44-45. - Nota red. 



432 F. Engels 

zîndu-se treptat şi atît de lent, încît chiar în secolul nostru, în 
familiile regale din Hawai, mai există căsătorii intre frate şi 
soră (avînd aceeaşi mamă). ln întreaga antichitate găsim exem
ple de căsătorii între frate şi soră, de ex. şi la Ptolemei. Aici 
însă .- în al doilea rînd - trebuie să facem deosebirea între 
fraţi şi surori avînd doar mamă comună sau tată comun ; cu
vintele noe.po;, aoe..ii,  provin de la cuvîntul oe/.iu; {uter) şi 
desemnau, deci, iniţial, doar frate şi soră pe linie maternă. 
Din perioada matriarhatului s-a mai păstrat multă vreme im
presia că acei copii, care au mamă comună şi taţi diferiţi sînt 
mai apropiaţi decît copiii avînd tată comun, dar mame diferite. 
Forma e familie punalua exclude doar căsăoriile celor din 
prima categorie, dar nu şi pe cele dintre membrii celei de a 
doua categorii, care, potrivit concepţiei respective, nici nu erau 
consideraţi rude {este doar vorba de matriarhat). în antichita
tea greacă, după cîte ştiu eu, căsătoriile dintre frate şi soră se 
limitează la cazurile în care fie că respectivii au mame diferite, 
fie că acest lucru nu este ştiut cu siguranţă, dar nu este exclus. 
Aşadar, aceste cazuri nu contravin obiceiurilor punalua. Dv. 
aţi omis că între perioada punalua şi monogamia greacă a 
avut loc saltul din matriarhat în patriarhat, fapt care a mo
dificat considerabil situaţia. 

In „Hellenische Alterthlmer" Wachsmuth scrie că, în pe
rioada eroică a grecilor „nu există nici urmă de reţinere cu pri
vire la înrudiri prea apropiate între soţi, cu excepţia relaţiilor 
dintre părinţi şi copii" {HI p. 1 57). „Căsătoria cu sora bună nu 
era considerată în Creta indecentă" {idem, p. 1 70). Ultimul 
citat este luat din Srabo, cart€a a X-a, însă pentru moment 
nu pot indica unde se află pasajul, deoarece textul nu este di
vizat în capitole. Prin soră bună înţeleg pînă la proba contrarie 
soră pe linie paternă. 

Ad II, eu înţeleg astfel prima dv. teză : Potrivit concepţiei 
materialiste asupra istoriei, determinant în istorie este în 
ultimă instanţă producerea şi reproducerea vieţii reale. Nici 
Marx, nici eu n-am afirmat vreodată mai mult. Şi dacă cineva 
denaturează această teză, susţinînd că factorul economic este 
singurul determinant, transformă teza de mai sus într-o frază 
goală, abstractă şi absurdă. Situaţia economică este baza, dar 
diferitele elemente ale suprastructurii : formele politice ale lup
tei de clasă şi rezultatele ei - orînduirea de stat, instaurată 
de clasa învingătoare, după cîştigarea bătăliei etc. - for
mele juridice şi chiar reflectarea tuturor acestor bătălii reale 
în mintea participanţilor, teoriile politice, juridice, filosofice, 
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concepţiile religioase şi dezvoltarea lor ulterioară, în sisteme 
de dogme, influenţează de asemenea desfăşurarea luptelor is
torice şi determină în multe cazuri, în special fora lor. Există 
aici o interacţiune a tuturor acestor factori, în cadrul căreia 
mişcarea economică, croindu-şi drum prin mulţimea nesfîrşită 
de întîmplări (adică de lucruri şi de evenimente a căror legă
tură internă este atît de îndepărtată sau atît de greu de stabi
lit, încît o putem ignora, consideind-o ca inexistentă) se im
pune în cele din urmă ca ceva necesar. Altminteri, aplicarea 
teoriei la o perioadă istorică oarecare ar fi un lucru mai uşor 
decît rezolvarea unei ecuaţii simple de gradul întîi. 

Istoria ne-o făurim noi înşine, dar o făurim, în primul 
rmd, în cadrul unor premise şi condiţii bine determinate. 
Printre acestea cele economice sînt, în ultimă instanţă, hotărî
toare. Dar şi cele politice etc., ba chiar tradiţia, care mai dăi
nuie în mintea oamenilor, joacă un rol, chiar dacă nu hotărî
tor. Statul prusian s-a format şi s-a dezvoltat de asemenea ca 
urmare a unor cauze istorice, în ultimă instanţă economice. 
Dar nu s-ar putea susţine, fără a da dovadă de pedanterie, că, 
dintre numeroasele state mici din Germania de nord tocmai 
Brandenburgul a fost destinat de necesitatea economică şi nu 
şi de alţi factori (în primul rînd de faptul că datorită stăpînirii 
Prusiei Brandenburgul a fost implicat în problemele poloneze 
şi, prin aceasta, chiar în relaţiile politiee internaţionale care de 
altfel au fost hotărîtoare în momentul constituirii casei de 
Austria) pentru rolul de mare putere în care s-a întruchipat 
deosebirea economică, de limbă şi, de la Reformă încoace, chiar 
şi de religie dintre nord şi sud. Cu greu ar reuşi cineva, fără 
a se face de rîs, să explice prin factorul economic existenţa 
fiecărui stătuleţ german din trecut şi din prezent sau originea 
mutaţiei consonantice din germana cultă, care a transformat 
zona de demarcaţie geografică constituită de lanţul muntos de 
la Sudeţi pînă la Taunus, într-o adevărată breşă de-a lungul 
Germaniei ! 

In al doilea rînd însă, istoria se înfăptuieşte astfel încît 
rezultatul final provine întotdeauna din conflictele multor 
voinţe individuale, care, fiecare la rîndul ei, devine ceea ce 
este datorită unei multitudini de condiţii de viaţă speciale ; 
sînt deci nenumărate forţe care se interferează, un grup infinit 
de paralelograme de forţe, din care ia naştere o rezultantă a 
evenimentului istoric, care, la rîndul lui, poate fi considerat 
produsul unei forţe acţionînd ca un tot inconştient şi lipsit de 
voinţă. Căci ceea ce vrea unul, este respins de altul, iar ceea 
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ce rezultă este ceva ce n-a dorit nimeni. Astfel istoria de pînă 
acum s-a desfăşurat asemenea unui proces natural, fiind su
pusă, în esenţă, aceloraşi legi ale mişcării. Dar din faptul că 
voinţele individuale - din care fiecare în parte nu vrea alt
ceva decît îi cer constituţia sa fizică şi condiţiile exterioare, în 
ultimă instanţă economice (fie ale sale personale, fie cele ge
neral-sociale) - nu realizează ceea ce vor, ci se contopesc 
într-o medie generală, într-o rezultantă comună, de aici nu 
trebuie totuşi să se tragă concluzia că aceste voinţe sînt egale 
cu zero. Dimpotrivă, fiecare în parte contribuie la această re
zultantă şi, în această măsură, este cuprinsă în ea. 

Apoi aş vrea să vă rog să studiaţi această teorie din surse 
originale, şi nu la a doua mînă, cea ce este mult mai uşor. 
Marx nu a scris nimic în care această teorie să nu joace un 
rol. Îndeosebi „Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" 
constituie un admirabil model de aplicare a ei. In „Capitalul" 
întîlnim numeroase asemenea referiri. Apoi mi-aş permite să 
menţionez şi lucrările mele : „Domnul Eugen Dlhring revolu
ţionează ştiinţa" şi „Ludwig Feuerbach şi sfîrşitul filozofiei 
clasice germane", în care am făcut cea mai amănunţită ex
punere, din cîte ştiu că există, a materialismului istoric. 

De faptul că, uneori, cei mai tineri dau laturii economice 
mai multă importanţă decît i se cuvine, sîntem vinovaţi în 
parte noi înşine, Marx şi cu mine. Faţă de adversari a trebuit 
să accentuăm acest principiu fundamental, e care ei îl negau, 
şi n-am avut întotdeauna timp, loc şi prilej să acordăm aten
ţia cuvenită celorlalţi factori care participă la această interac
ţiune. Dar de îndată ce se ajungea la expunerea vreunei pe
rioade istorice, deci la aplicarea practică, lucrurile se schim
bau, şi aici nici o eroare nu mai era posibilă. Din păcate însă 
prea des se întîmplă să crezi că ai înţeles perfect o teorie nouă 
şi că o poţi aplica fără dificultate de îndată ce ţi-ai însuşit -
şi nici măcar întotdeauna bine - principiile ei fundamentale. 
Or de acest reproş nu-i pot scuti pe unii dintre „marxiştii" mai 
noi şi lui i se datorează şi unele uimitoare confuzii. 

Referitor la problema I, am mai găsit ieri (scriu aceste 
rînduri la 22 sept.) în Schoemann „Griechische Alterthlmer", 
Berlin 1855, I, p. 52, următorul pasaj care confirmă întru totul 
cele spuse de mine mai sus : „Este ştiut . că în Grecia din pe
rioada mai tîrzie, căsătoriile între fraţi şi surori avînd mame 
diferite nu erau considerate incestuoase". 
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Nădăjduiesc că înspăimîntătoarele mutilări de frază e 
care le-am făcut pentru a fi cît mai scurt, nu vă vor supăra 
prea tare şi rămîn al dv. devotat, 

Publicat pentru prima oară în 
revista „Der sozialistische 
Akademiker" Nr. 1 9, 1 895 

2 2 1  

F.  Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Hermann Engels 
la Engelskirchen 

Dragă Hrmann, 
Cînd a sosit scrisoarea ta din 28.5„ tocmai se anunţase 

furnizorul meu de vin din Dublin ; voiam să-l aştept, pentru 
a vorbi personal cu el. lntîmplarea a făcut ca respectivul să 
sosească abia la sfîrşitul lui iunie, cînd eram extrem de preocu
pat de călătoria mea 194) ; am uitat, deci, de sherry-ul tău pînă 
acum cîteva zile, cînd ţi-am recitit scrisoarea, iar astăzi, pri
mind noua ta scrisoare, mi-am amintit de el. N-aţi pierdut însă 
nimic. Transportul în perioada marilor călduri nu i-ar fi făcut 
deloc bine vinului, iar acum, în orice caz, transportul este mai 
sigur. Am să scriu imediat la Dublin, să văd ce este de făcut. 
Brett vă poate procura cu siguranţă un vin bun. M-am apro
vizionat din nou cu 50-60 de duzini de Bordeaux şi Porto din 
recoltele bune ale ultimilor ani ; de sherry nu am nevoie în 
canti·tăţi mari, dar şi pent"u acest sort te poţi bizui pe el . Deci, 
pe curînd, amănunte. Am stat şi la Folkestone, la Canalul Mî
necii, 4 săptămîni şi mă simt deosebit de bine şi voios ; vreau 
să sper că e ceva de durată. Multe salutări ţie şi 2Jor tăi 

[Londra] 22/9/90 

Publ icat în �Deut;che RPv:e", 
Jg. 46. Bd. 3, 192 1 

194) - în Norvegia. - Nota red. 

Bătrînul tău, 
Friedrich 

Originalul în l imba germală 
Tradus din !imba germană 



436 F. Engels 
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Engels către Jakins 

la Londra 

(Ciornă) 
[Londra, 23 septembrie 1890] 

Ca urmare a convorbiri avute cu dv., vă informez că sînt 
dispus să semnez un contract pentru locuinţa din 122, Regent's 
Park Road, pe o perioadă de trei ani (asemănător celui pe care 
l-am avut mai înainte cu decedatul marchiz de Rothwell), cu o 
chirie de 60 lire pe an şi cu condiţia prestării de către proprie
tar a ceea ce ar trebui să i se asigure unui chiriaş nou. 

In afara unor mici lucrări de renovare ca, de pildă, tape
tarea etc., care vor fi probabil necesare în primăvara viitoare, 
mai sînt de menţionat, după părerea mea, încă două lucruri : 

1 .  O nouă sobă de bucătărie, de cea mai bună calitate, în 
locul actualei sobe, veche de 20 de ani şi extrem de uzată. 

2. Instalaţiile necesare pentru o baie cu apă caldă şi rece, 
deoarece baia existentă n-are decît apă curgătoare rece. 

Sper că veţi considera rezonabile aceste cereri şi rămîn, 
stimate domn, etc. 
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Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Strutt & Parker 

la Londra 

(Ciornă) 

[Londra] 23/9/90 

Stimaţi domni, 
Ca urmare a convorbirii avute ieri cu dl. Jakins, i-am co

municat într-o scrisoare, ce lucrări de renovare şi transformări 
aş dori să se întreprindă în casa pe care o voi locui, înainte 
de a semna un nou contract pe timp de trei ani. El m-a auto
rizat să vă trimit această scrisoare. 
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Deoaree această problemă nu va putea fi rezolvată pma 
la viitoarea plată trimestrială, dl. J akins a considerat de la sine 
înţeles să vă trimit, pentru a-mi vedea interesele asigurae, de
nunţarea contractului. lmi permit să anexez respectiva denun
ţare. Este însă evident, că o voi retrage de îndată ce vom 
ajunge la o înţelegere satisfăcătoare cu privire la condiţiile şi 
durata noului contract. 

ln speranţa că nu se vor ivi nici un fel de dificultăţi, 
rămîn al dv. etc. 

Domnii mei ! Prin prezenta vă aduc la cunoştinţă că la 
25 martie anul viitor (1891), voi ceda locuinţa şi anexele ei, 
situate pe proprietatea răposatului domn Rich[ar]d R. Rothwell 
122, Regent's Park Road, N.W., parohia St. Pancras şi mă voi 
muta de acolo. 

Data : 23 sept. 1890 
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Originalul în limba engleză 
Tradus din limba germană 

Engels către Jules Guesde 
la Paris 

Londra, 25 septembrie m) 1890 

Dragul meu Guesde, 
Iţi mulţumesc pentru rectificare - într-adevăr mă înşe

lasem în legătură cu rezoluţia congresului privind convoca
rea 407• Dar în forma în care a fost adoptată, rezoluţia ar fi 
suficientă pentru a ne condamna la inactivitate, în timp ce cei
lalţi ar acţiona. 

In legătură cu elveţienii, i-am scris lui Bebel. Cum în 
problema conferinţei de la Halle 401 este de acord cu noi, i-am 
propus să trimită invitaţii tuturor, inclusiv englezilor, pentru 
a se evita astfel neplăceri de felul celor survenite după con
ferinţa de la Haga, în 1889 144• Germanii au obiceiul de a trece 
cu multă uşurinţă peste problemele de formă, ceea ce în rela
ţiile internaţionale duce întotdeauna la neînţelegeri, dacă nu 
chiar la conflicte ; drept care le-am reamintit acest lucru. 

111) tn original greşit : „iunie". - Nota red. 
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Dacă Vaillant ar putea merge împreună cu d-ta la Halle, 
nouă ne-ar prinde foarte bine, mai ales că Bonnier mi-a scris 
că trebuie să se întoarcă de îndată în Anglia şi probabil nu te 
va putea însoţi. 

Sper ca soţii Aveling sau cel puţin d-na Aveling să poată 
merge acolo. 

2 2 5  

Cu prietenie, al d-tale 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Trdus din limba geruană 

Engels către Laura Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 25 sept. 90 

Draga mea Laura, 
Ziua de astăzi, ziua ta de naştere, va fi sărbătorită, aşa 

cum se cuvine, cu o sticlă bună de vin, pe care o vom bea 
în sănătatea ta, cu respectivele onoruri muzicale - şi încă ce 
onoruri muzicale ! Nim, Schorlemmer şi cu mine, trei remar
cabili muzicieni I 

Multe mulţumiri pentru perele pe care Nim le aştepta cu 
mare nerăbdare. Vom da gata "soiul" acesta „brun" chiar 
înainte ca el să se dumirească bine unde se află. Cit priveşte 
restul, Nim va avea cu siguranţă rijă ca al lor 

Curs al vieţii 
Să înceapă şi să se sfîrşească 
ln sacrele registre ale sfintei inciiziţii 196) 

Astăzi va apare 'ultimul număt din "Sozialdemokrat". Zia
rul acsta îmi va lipsi ' aproape tot atît de mult ca „N[eue) 
Rh[einische) Zeitung". Ede va rămîne aici ; Tauscher a plecat 
ieri la Stuttgart ; Fischer„ cel mai bun din echipă după Ede, 
�e va stabili la Berlin ; în ce-i priveşte e nemaipomenit 'de 
zăpăcitul Motteler şi pe distinsa sa jumătate, nimeni nu ştie 

ue) In manuscris citatul e dat în limba grmană. - Nota red. 
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ce .ar putea face cu ei ; presupun, deci, că vor mai rămîne o 
vreme aici, cu toate că noi ne-am putea foarte bine dispensa 
de ei - din păcate, se pare că şi ceilalţi gîndesc la fel. 

Bebel şi Liebk[necht] s-au mutat amîndoi la Berlin. Pentru 
eventualitatea stabilirii unei legături urgente cu ei îţi dau 
adresa lui Bebel, singura pe care o m ; A[ugust] B[ebel] Gross
gorschenstr. 22a, Berlin. 

Mari pramatii în sinul nobilimii de la Berlin. Unul din 
aceşti domni s-a împuşcat într-o ceartă cu o dansatoare, un 
altul, din cauza datoriilor şi a unor excrocherii, un al treilea 
se află în închisoare ca urmare a veşnicelor încăierări şi a cri
zelor de delirium tremens ; un ofiţer superior, maior din şcoala 
de subofiţeri de la Potsdam, s-a împuşcat, şi chiar „Kreuzzei
tung" anunţă nobilimea că se află foarte aproape de potopul 4os, 
pe care nu-l aşteptau decît „apres nous" ! 197) Mai frumos nici 
nu putea fi ! 

Publicat pentru prima oară 
în limba originalului în cartea : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 
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Originalul în l imba eng:eză 
Tradus d in li mba engleză 

Al tău, 
F. Engels 

Engels către Paul Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 25 sept. 90 

Dragul meu Lafargue, 
Bebel îmi scrie că este de acord cu noi m privinţa Bel

giei 198). Acum i-am propus să trimită invitaţii la o conferinţă 
preliminară „pentru a discuta modalitatea de a se evita în 
1891 repetarea celor petrecute în 1 889 şi anume, ţinerea a două 
congrese muncitoreşti independente şi rivale" ; să-i invite pe 
toţi, pe belgieni, elveţieni, cele două partide daneze 190, pe sue-

7) - „după noi". - Nota trad. 
18) Vezi volumul de faţă, p. 427-428. - Nota red. 
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dezi, italieni (ai cumva adresele ?), spanioli şi englezi (Parla
menary Committee 69, Eight Hours League l64, Soial-Demo
cratic Federation 67 şi Socialist League 68) . 

In ce priveşte propunerea voastră, de a nu insista asupra 
suveranităţii congresului decît în 3 puncte : verificarea man
datelor, fixarea ordinei de zi şi modul de votare, mi se pare 
că vă situaţi pe un teren destul de periculos. Aceasta ar în
semna ca în toate celelalte probleme să acceptaţi rezoluţiile 
congreselor posibiliste precedente şi să provocaţi pentru fiecare 
problemă ce s-ar ivi o nouă dezbatere pentru a vă elibera de 
aceste cătuşe. r însemna să recunoaşteţi întreaga serie de con
grese belgiene posibiliste, inclusiv acea caricatură de congres 
din 1888 de la Londra 10s, drept singura reprezentare interna
ţională muncitorească reală şi să coborîţi astfel Congresul nos
tru din 1889 235 la rolul unui act de rebeliune, care n-a avut 
nici bază şi nici succes. 

Gîndiţi-vă bine ce ar ieşi de aici. Voi vreţi să propuneţi fără 
alte rezerve în afara celor menţionate mai sus să se voteze 
prin delegaţi. Şi la ultimul congres posibilist 38 s-au admis 
trei delegaţi pentru fiecare grupare. Este drept că aceşti trei 
nu aveau dreptul decît la un vot în cadrul votării, dar cum 
să verifici toate astea, fără a irosi tot timpul destinat congre
sului prin apeluri nominale ? Cine i-ar putea, deci, împiedica 
pe belgieni să trimită cîte trei delegaţi pentru fiecare grupare 
oricît de neînsemnată şi să domine astfel congresul pe baza 
propriei voastre propuneri ? Şi de cîte ori veţi întrerupe apelul 
nominal din cauza urletelor nerăbdătoare ale congresiştOr ?  

După cît mi se pare mie, voi vă amăgiţi în legătură cu 
scindarea posibiliştilor 409 ; nu uitaţi că de azi şi pînă în sep
tembrie 1891,  cînd probabil ' se va întruni Congresul, se pot în
tîmpla multe lucruri. Pentru ce să abandonăm poziţiile impor
tante e caire le deţinem astăzi ? Pînă atunci s-ar putea să avem 
mare nevoie de ele. Gîndiţi-vă că pretutindeni există posibilişti 
şi nii 1n Belgia nu sînt puţini .  

N-am primit ziarul vostru ; a apărut ? 

Salutări prieteneşti, al d-tale 
F. Enge1s 

Publicat pentru prima oară în cartea : Originalul în limba franceză 
' Tradus din limba franceză F. Eigels, P. et L. Lafargue. 

,Correspondance"1 t. II, Paris, 1956 
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ngels către Laura Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 26 sept. 1890 

Draga mea Lohr, 
Ieri am sărbătorit apropierea aniversării tale cu o sticlă 

de vin roşu, de bună calitate, iar astăzi vom bea în onoarea 
evenimentului propriu-zis o sticlă de şampanie, urîndu-ţi toate 
cele bune, cu speranţa că te afli doar 

Nel mezzo del cammin della tua vita 199) 

Ca dar de ziua ta, anexez partea ce-ţi revine din suma de 
45 lire, pe care tocmai am primit-o de la Meissner, sub forma 
unui cec de 1 5  lire. Cum nu se poate mai binevenit ! 

Ultimul număr din „S[ozialdemokrat]" a produs aici sen
zaţie. Edward a publicat ieri un lung extras în „Daily Chro
nicle" şi urmează să-i ia un interviu lui E. Bernstein pentru 
numărul de luni al lui „Star" 4lO (cu fotografie). · 

Meissner n-a trimis încă decontul, a făcut doar o remi
tere, aşa că detaliile mai precise trebuie amînate-

Calde salutări de la Nim, Schorlemmer şi de la 

Al tau, 
F. Engels 

Data viitoare cînd vei veni aici vei putea face acasă o baie 
caldă. Bătrînul marchiz 20) murind acum cîtva timp, proprie
tatea a trecut în mîna altor giranţi. Am pus chestiunea toale
tei, anunţînd că renunţ la apartament dacă nu se instalează o 
nouă sobă de bucătărie şi o nouă cadă cu instalaţie de apă 
caldă. Asăzi oamenii au venit să cerceteze spaţiul şi mi-au 
spus că vor da curs cererilor mele. Vor mai fi, desigur, unele 
dificultăţi inerente, dar, după cîte mi s-a spus, voi avea cîştig 
de cauză. 

t99) - la mij:ocul drumului vieţii tale. - Nota trad. 
H•) - de Rothwell. - Nota red. 
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Lada de pere n-a ajuns încă pînă azi la ora trei, dar va 
sosi foarte probabil înainte de masa de seară. 

Publicat pentru p ri ma oară 
in limba originalului în cartea : 
F. Engels, P. et L. Lafargue. 
MCorrespondalce", t. II ,  Paris, 1956 
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Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 
Londra, 27 sept. 1890 

Dragă Sorge, 
Am primit cele două scrisori din 1 O crt. 
Anexez astăzi obişnuitele ziare, cîteva exemplare din ul

timul număr al ziarului „Sozialdemokrat" ; probabil că-ţi va 
face plăcere să ai cîteva exemplare în plus din acest număr 
istoric. 

In ce-l priveşte pe Schewitsch, informaţia ta este desigur 
corectă 01) .  Trecînd pe aici, el a întîlnit-o pe Tussy la un mi
ting şi i-a relatat că a aflat, că eu m-aş fi exprimat în termeni 
foarte defavorabili despre el, drept care preferă să nu mă vizi� 
teze. l-am atribuit toate astea nobilului Jonas, dar ar putea 
fi vorba şi de pretextul unei conştiinţe încărcate. Este vechea 
poveste caracteristică multor ruşi : une jeunesse orageuse et 
une vieillesse blase 202), cum s-a exprimat unul dintre ei. 

Grunzig este beletrist, iar tinerii studenţi rebeli din Ger
mania sînt şi ei beletrişti (mai mult triste decît belle) care 
vor să revoluţioneze întreaga literatură. Asta explică toată po
vestea cu articolul din „Volkszeitung" 411, căci din mutual assu
rance Co. 2o3) a acestor domni face parte şi Grunzig. De altfel 
cînd ai un nume precum Grunzig sau Greulich, cel mai bun 
lucru este să-ţi pui capăt zilelor 24). 

�01) Sorge 1-a scris lui Enge:s de plecarea lui Schewitsch la Riga. 
- Nota red. !O!) - o tinereţe furtunoasă şi o bătrîneţe resemnată. - Nota trad. tu) - asociaţie de ajutor reciproc. - Nota trad. 

"4) Joc de cuvinte : nume:e de familie Grunzig derivă din „grun
zen" = a grohăi, iar numele de familie Greulich - lin „Greuel" = 
groază, oroare. - Nota red. 
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Am petrecut jumătate din august şi septembrie la Folkes
tone lîngă Dover şi această cură suplimentară, după călătoria 
la Capul Nord, mi-a priit de minune. Mă simt din nou bine şi 
voios, dar am foarte mult de lucr. ; acum toţi mi se adresează 
numai mie. 

Congresele vor lămuri multe probleme : la 9 octombrie 
congresul partidului muncitoresc francez (al nostru) la Lille ; 
la 13 octombrie congresul uniunilor profesionale (tot al nostru) 
la Calais 412 ; cel mai important va fi cel din 12 octombrie, la 
Halle 382. Iată despre ce e vorba (confidenţial, numai pentru 
tine, presa nu trebuie să afle nimic deocamdată). 

Cei din Bruxelles, însărcinaţi de posibilişti să convoace 
congresul lor 399 în Belgia, au invitat Congresul trades-unionu
rilor din Liverpool 40, care a acceptat invitaţia cu entuziasm. 
In felul acesta englezii şi-au luat un angajament, iar nouă ni 
s-a creat o situaţie destul de dificilă. Aşadr, după e m�am 
conult: cu cei de aici, i-am invitat mai întîi e frazi, apoi 
pe germani 205) să pregătească terenul pentru unificarea celor 
două congrese din 1891 ,  în oazul în care se pot obţine condiţii 
acceptabile ; suveranitatea congresului1 care data trecută ne-a 
fost refuzată de posibilişti„ convlcarea de către ambii manda
tari ai celor două congrese d in 1889, reglementarea prealabilă 
a modului de reprezentare şi încă cîteva probleme de detaliu. 
Francezii şi germanii au acceptat. Deoarece în orice caz vor 
pleca la Halle diferiţi reprezentanţi ai partidelor din străină
tate, am propus să se ţină acolo o conferinţă pregătitoare, pen
tru rezolvarea problemelor preliminare 401 şi aceasta se află pe 
drumul cel bun. Mă tem că, cu toate acestea, se vor face o 
serie de neghiobii ; Tussy va fi probabil acolo şi va mai evita 
unele din ele. Dar oamenii sÎnt atît de gushing in interna
tionalibus 206), tocmai acolo unde nu e cazul, încît lucrurile pot 
lua o întorsătură total diferită de cea iniţială. In ce mă pri

,vşe. mă aştept la aşa eva. Ced, însă, că pînă a urmă, totul 
o să iasă bine. 

In primul rînd, în 1889, convocînd propriul nostru congres, 
am arătat rerentanţilor satelor mici (Belgia, Olanda ek.), 
că nu le permitem să ni se suie în cap, iar data viitotre vor 
fi mi prudenţi. 

n al doilea rind însă, posibiliştii par a fi în plină descom
punere. Brousse, care conduce cica Co.siliilor municipale po-

05) Vezi volumul de faţă, p. 427-428. - Nota red. 
9) - lipsiţi de Simţul măsurii în problemele internaţionale. -

Nota trad. 
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sibiliste şi prin ea Bursa muncii, se află într-un conflict des
chis cu Allemane, care conduce uniunile profesionale din Pari. 
şi, ceea ce este mai semnificativ, el este partizanul unei înţe
legeri cu noi. Allemane vrea să pătrundă în Cameră în locul 
răposatului J offrin, dar Brousse ar dori ca Lavy sau Gely ă 
fie aleşi. Lupta este atît de aprigă încît Brousse nici n-a în
drăznit să apară la înmormîntarea lui Joffrin, unde Allemane 
a avut rolul principal ; de altfel ei sînt în conflict şi cu puţinii 
lor adepţi din provincie. ln sfîrşit, atitudinea lor ostilă faţă de 
demonstraţia de 1 mai 413 i-a compromis serios în chii belgie
nilor şi ai olandezilor. Brousse şi Allemane se atacă pe faă 
în coloanele ziarelor lor. 

lmprejurările ne sînt, deci, atît de favorabile - fără a 
mai aminti de enormul prestigiu moral dobîndit de germani 
prin victoria în alegeri 207) şi urmările ei : prăbuşirea lui Bis
marck şi a legii împotriva socialiştilor 10, ceea ce a făcut din 
ei partidul cel mai important din Europa -, încît chiar dacă 
am mai face unele greşeli de tactică, putem spera în victorie. 
Sau vom reuşi să înfăptuim unificarea pe o bază raţională şi 
atunci marxiştii germani şi francezi vor domina congresul, 
sau reaua credinţă a posibiliştilor şi a celor cîţiva partizani i 
lor ar fi atît de evidentă, încît englezii îi vor părăsi (noile tra
des-unionuri) ; şi atunci vom putea porni aici din nou o cam
panie, ca cea din primăvara lui 1889, şi poate cu mai mult 
succes. 

Mă bucur foarte mult că vrei să colaborezi la „N[eue] 
Z[eit]" .  Dacă nu-ţi convin condiţiile de plată - trebuie, fireşte, 
să primeşti onorarii americane - nu te jena să-ţi exprimi pr
tenţiile şi referă-te la mine. „N[eue] Z[eit]" poate deveni n 
organ de presă foarte important, Bernstein va scrie de aii, 
Laf[argue] de la Paris, Bebel va face o cronică săptămînală cu 
privire la Germania, şi că poate să o facă într-un mod strălucit 
a dovedit-o în „Arb[eiter-]Zeitung" din Viena. Eu nu i-m 
format niciodată o părere despre evenimentele din Germania 
înainte de a citi corespondenţa lui B[ebel] pe această temă. 
Expunerea clară, obiectivă a faptelor, străină de orice părei 
preconcepute, a fost magistrală. 

Dispariţia lui „Soz[ial]demokrat" a lăsat un mre gol. Du 
nu vor trece nici doi ani şi vom ajunge într-un conflict d
chis cu tînărul Wilhelm 208) şi atunci va începe bilciul. 

7) - peitru Reichstag din 20 februarie 1890. - Nota red. 
He) Wilhelm al II-lea. - Nota red. 
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Salutări de la Schorlemmer, care acum este aici, şi din 
partea mea, ţie şi soţiei tale. 

Al tău, 
F. E. 

Ediţia a 4-a a volumului I al „Capitalului" o aştept pe 
curînd. Vei primi de îndată un exemplar. Prefaţa ar putea 
servi drept material pentru „ Volkszeitung". 

Publicat pentru prima oară într-o 
formă prescurtată în cartea : 
„Briefe und Auszige aus Briefen 
von Job. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi in întregime în : 
K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. XXVIII, ed. rusă, 1940 

229 

Originalul i n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

ln ultima mea scrisoare am uitat să menţionez că le-am 
dat soţilor Romm o scrisoare de recomandare către tine, ceea 
ce se poate să te fi incomodat. m uitat pur şi simplu. Soţii 
Romm - pe el nu-l cunosc personal - au frecventat la Berlin 
membrii cei mai de seamă ai partidului şi s-au bucurat de 
încredere deplină ; în orice caz, îţi vor relata lucruri intere
sante despre situaţia de acolo. Aşa cum ţi-ai mai scris, ea este 
cumnata lui Ede Bernstein, care, ca redactor al ziarului „So
zialdemokrat", s-a dovedit a fi unul dintre cei mai buni repre
zentanţi ai tinerei generaţii ; activitatea ei literară consacrată 
cunoaşterii reciproce a literaturii progresiste ruse şi celei ger
mane merită toată lauda. Toate problemele personale, cum, 
unde şi de ce au plecat în America, ţi le-au povestit desigur. 

Ziarul „Soci1liste" apare din nou. Ii scriu lui Lafargue să 
ţi-l trimită. 

Congresul a intrat pe calea cea bună. Intre germani şi 
francezi domneşte deplină unitate de vederi. La 12 crt. Guesde, 
Nieuwenhuis, Tussy, un belgian şi un elveţian vor pleca la 
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Halle 209) şi vor pune lucrurile în ordi2e. La posibilişti a izbuc
nit un scandal public, săptămina viitoare se va sparge bu
boiul 409• 

Nim iţi mulţumeşte pentru calendar 210). Ea, Schorlemmer 
şi cu mine vă salutăm pe amindoi, cu căldură 

l tău, 
F. E. 

Noi aici nu ştim nimic despre loviturile primite de Tussy 
- ce înseamnă asta ? 414. 
Publicat într-o formă prescurtată 
în cartea : „Briefe und Auszige 
aus Briefen von Joh. Phil. BeckPr, Jos. 
Dietzgen, Fridrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F. A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 şi in întregime în : 
K. Marx şi F. Engels, Opere, 
val. XXVIII,  ed. rusă, 1940 
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Originalul . limba germană 
Tradus din l imba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Stuttgart 

Dragă K[autsky], 
Vrei să fii atit de amabil să-mi trimiţi un al doilea exem

plar din „Neue Z[eit]" ? �ste pentru prietenul nostru Sam, 
„pe-ndepărtatul, depărtatul Niger 
vinează leul şi tigrul" 

şi dacă primesc rapid numărul 1, vinerea viitoare îl şi expediez. 
Dietz să-l treacă în contul meu. 
Multe salutătri şi di� partea lui Jollymeier 211). 

[ Londra] 5/10/90 
Publicat pentru prima oară în cartea : 
.,Als des Frihzeit des Marxismus. 
Engels Briefwechsel mit Kautsky". 
Prag, 1935 

Al tău , 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

!OD) - la congresu� Partidului social-democrat german. - Nota red. r101 - „Pionier. Il!ustrlrter Volks-Kalender". - Nota red. 111) Poreclă dată în glumă lui Schorlemmer. - Nota re. 
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231 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Berlin 

447 

Londra, 7.10.90 

Dragă Liebknecht, 
Am primit şi-ţi mulţumesc, „ Volksblatt" 212), numerele 1-

4, şi 7 exemplare din nwnărl 5 H3), de asemeni scriea. Voi 
colabora cu plăcere la „Volksblatt", dacă timpul şi împrejură
rile mi-o vor permite. Acum însă trebuie să las iarăşi de-o 
parte, pentru o vreme, orice activitate jurnalistică, căci volumul 
III 214) trebuie terminat odată. 

Ca şi în cazul lui ,,N[eue] Z[eit]" şi al altor publicaţii, pun 
două condiţii : 1. ca în articolele semnate de mine s. nu se 
facă modificări fără consimţămîntul meu, 2. onorariile, if 
any 215) să fie remse drept contribuţia mea la casieria parti
dului. 

Ceea ce trebuie în primul rind eliminat din „ Volksbl[att]" 
este acel ton plicticos de moarte, care s-a împămîntenit acolo ; 
în comparaţie cu „ Volksblatt", „Hamburger Echo" este un ziar 
de circulaţie mondială. La acesta din urmă doar articolele de 
fond sînt uscate ; altminteri are un ton monden, de metropolă ; 
„ Volksblatt" însă, parcă ar fi scris în somn, iar Lenchen sus
ţine că ,,Sankt-Johann-Saarbricker-Zeitung" ar fi mai intere
sant : Nouă „ Volksblatt" ne-a produs întotdeauna o stare de 
somnolenţă. Să fie oare ei acei berlinezi spirituali ? Nici vorbă ! 
Aşa că, insuflă-i mai multă viaţă, altfel monitorul nostru ofi
cial va face o concurenţă neloială celui prusian-german 216) -

pe care sper că nu-l vom lua drept model. 
lţi trimit în afară de ziarele în discuţie şi un „Daily Chro

nicle" cu o relatare exactă a împrejurărilor în care au avut 
loc recentele gas scares 217), cînd cîţiva generali zeloşi au vrut 

212) - „Berliner Volksblatt". - Nota red. 
213) cu articolul lui ngels „Răspuns d-lui Paul Ernst". -

Nota red. 
!14) - al „Capitalului". - Nota red. 215) - dacă există. - Nota trad. . 
m) „Deutscher-Reichs-Anzeiger und Koniglich Preussischer Staats

Anzeiger". - Nota red. 
m) - încercări de intimidare la întreprinderea de gaz. - Nota trad. 
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să trimită 700 de soldaţi la Becton (la est de East End, pe Ta
misa) 415. De aici poţi deduce cum e scris ziarul. 

Mă bucur că v-aţi acomodat atît de repede cu Berlinul. 
Probabil că din Lille, Tussy împreună cu Guesde vor 

veni la voi. 

Salutări călduroase soţiei şi copiilor 

Publicat pentru prima oară in : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, d. rusă, 1940 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Dragă Sorge, 
„Calendarul" 218) a sosit. Mulţumiri din partea lui 

Lenchen ! 
Astăzi ţi-am trimis un pachet cu „diverse" despre con

grese. Posibiliştii sînt la pămînt, Allemane, Clement, Faillet 
etc., majoritatea muncitorilor parizieni din partid l-au exclus 
pe Brousse, iar Brousse i-a exclus pe ei. Aşadar, sciziune 409. 
Brousse îi mai are de partea lui doar pe conducătorii care de
pind de el (prin documente compromiţătoare pentru ficare din 
ei), aşadar, pe membrii consiliilor municipale şi funcţionarii 
plătiţi de la Bursa muncii şi pe domnul Hyndman, care, spre 
marele meu amuzament, în ultimul număr din ,,Justice" 416 s-a 
declarat solidar cu Brousse. In orice caz, ambele fracţiuni sînt 
acum condamnate şi în plină descompunere, pe care sper că 
oamenii noştri n-o vor tulbura prin i�tervenţiile lor. In schimb, 
congresele noastre s-au desfăşurat în mod strălucit. Mai întîi 
Lille - ,,marxiştii" francezi s-au manifestat ca partid ; apoi, 

218) ,,Pionier. Illustrierter Volks-Kalender". - Nota red. 
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Calais, unde trades-unionurile iU fost conduse tot de ei 412 ; 
apoi Halle - corolarul 382 Tussy a fost la Lille şi Halle 401, 
Aveling la Lille şi Calais. Nu ştiu îqcă, în ce fel au decurs 
tratativele internaţionale de la Halle. ln orice caz săptămîna 
aceasta am fost pentru presa din toată lumea - o mare putere 
de prim rang. 

Multe salutări 

[Londra] 1 8/10/90 
Publicat pentru prima oară în cartea : 
„Briefe und Auszuge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx, 
u.A. an F. A. So;:ge und Andere", 
Stuttgart, 1906 

233 

Al tău, 
F. E. 

Originlul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Laura Lafargue 

la Le Perreu: 

Londra, 19 oct. 1890 

Draga mea Lohr, 
ln sfîrşit ! Săptămîna aceasta, chiar dacă n-am lucrat mult, 

am fost totuşi „ocupat şi angajat" pînă peste cap. Am triat 
mai mult de 4 metri cubi de scisori vechi, din erioada 1836-
64, care în cea mai mare parte îi erau adresate lui Mohr. Toate 
erau aruncate claie peste grămadă într-un coş mare, de care 
poate îţi aminteşti. Ştersul de praf, aranjarea şi trierea mi-au 
luat mai mult de o săptămînă pentru a le pune cît de cît în 
ordine. ln tot acest răstimp, camera mea arăta permanent răvă
şită, ocupată cu iot felul de materiale, în diferite grade de 
ordine şi dezordine, astfel încît nu puteam nici ieşi, nici face 
vreo altă treabă. Aceasta a co'lstituit ocupaţia mea numărul 1 .  
Apoi, a venit rîndul congreselor ; n-am lucrat pentru ele, dar 
am pierdut timp cu vizite etc. Şi, în sfîrşit, Nim nu prea s-a 
simţit bine toată săptămîna ; a rămas în pat din proprie ini
ţiativă, joi am chemat chiar doctorul, care îtsă i-a spus că nu 
este cazul să stea în pat tot timpul, ci să se scoale cel puţin 
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cîteva ore, ceea ce ea a şi făcut. lncă nu i s-a putut pune un 
diagnostic precis ; sînt simptomele unei afecţiuni hepatice (găl
binare), nu are poftă de mîncare şi e slăbită. De ieri seară 
însă se simte mai bine, are şi o dispoziţie mai bună şi sper ca 
în cîteva zile să se pună din nou pe picioare. 

Nădăjduiesc că Paul s-a descotorosit de acel prieten intim 
din interiorul său. Dacă nu, este vina lui ; o doză de filix mas 
sau cousso ar pune curînd capăt necazului lui, otrăvind ani
malul, fără a-i face vreun rău lui Paul ! 

Congresele noastre s-au desfăşurat strălucit şi dacă le com
parăm cu cele ale posibiliştilor, succesul lor iese şi mai mult în 
evidenţă. Această calamitate ar putea lua sfîrşit curînd, de 
la sine. Sper doar că amicii noştri îi vor lăsa în voia lor şi nu 
vor interveni în nici un fel, nici prin avansuri, nici altminteri. 
Il faut qu'ils cuisent dans leur propre jus 219). Orice tentativă 
din parte-ne de a ne amesteca în treburile lor n-ar face decît 
să zădărnicească pentru un timp procesul de dezintegrare şi 
decădere. Treptat, masele se vor îndrepta, fără îndoială, spre 
noi. Cu cît le vom permite mai mult conducătorilor să se lichi
deze între ei, cu atît mai puţini vor fi cei e care ar trebui 
să-i preluăm în ziua unificării. Dacă Liebknecht nu s-ar fi 
grăbit atît cu trecerea lassalleienilor de partea noastră, n-ar fi 
fost obligat să-i preia pe Hasselmann şi pe alţii ca el, care, după 
numai şase luni ,  au trebuit să fie excluşi 262, Şi astăzi în Franţa, 
ca atunci în Germania, toţi conducătorii sînt putrezi pînă în 
măduva oaselor. 

Spre marea mea uimire şi uşurare, în ultimul număr din 
„Justice", Hyndman se pronunţă pentru Brousse ! 416 Ce şansă ! 
lncepusem să mă tem că voi fi pus în situaţia de a trebui să 
accept din nou amiciţia, chiar şi pasivă, a lui Hyndman, cînd 
eu îl prefer de zece mi> de ori ca adversar. 

S-ar putea ca Paul să aibă dreptate acum : s-ar putea ca 
posibiliştii să se abţină din nou de la propriul lor congres 417. 
Se pare că la Halle 401 au fost fixate data şi locul : Bruxelles, 
16 aug. 91 .  Este tot ce ştiu. Mîine voi afla totul de la Tussy, 

care a părăsit ieri Halle, bHetul ei de întoarcee prin Koln 
expirînd n aceeaşi zi. 

Mă bucur că Fischer face parte din conducerea partidului. 
Tu l-ai văzut aici . Este foarte inteligent, foarte activ, revolu
ţionar, un anti-filistin convins, mai internaţionalist în orientare 
şi comportare decît majoritatea germanilor. Tussy îmi scrie că, 

119) Trebuie să fiarbă în zeama lor proprie. - Nota trad. 
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după Congresul din Lille 412, deputaţii germani în Reichstag, 
sau cel puţin o mare parte din ei, i-au lăsat mai degrabă im
presia unor filistini. Nu mă mir deloc. Cum deputaţii noştri 
nu sînt plătiţi, noi nu-i putem promova întotdeauna pe cei 
mai buni, ci trebuie să-i acceptăm e cei ai puţin răi, şi anume 
pe cei cu o situaţie mai mult sau mai puţin burgheză. lată de 
ce masele noastre sînt cu mult mai de nădejde decît fracţiunea, 
Dar aceasta poate să se felicite că nu are în opoziţie decît ase
menea neghiobi şi indivizi suspecţi (dintre !are nu puţini pro
babil denunţători). Dacă deputaţii noştri s-ar revolta împotriva 
lui Bebel, Singer şi Fischer, va trebui să se ia măsuri împotriva 
lor, dar sînt sigur că Bebel va fi întotdeauna suficient de pu
ternic pentru a-i ţine bine în frîu. 

Paul est bien naif avec ses questions sur Bebel et „le Gil 
Blas" . 11 connaît Bebel et in connaît „le Gil Blas" ; est-ce qu'il 
ne se connaîtrait plus soi-meme ? 20) în orice caz eu îi voi tri
mite lui Bebel numărul din „Gil Blas", subliniat masiv şi îi 
voi cere să se dezică de el. Asemenea minciuni sfruntate de
păşesc orice limite chiar pentru Gil ms 418. 

Tussy a fost de-a dreptul entuziasmată de delegaţii de la 
Lille, care se pare că reprezintă o adevărată elită, dovedind 
calităţi de regulă discreditate în iltima vreme în Franţa, pen
tru că germanii le manifestau într-o măsură şi mai mare, deşi, 
pînă în 1870, se obişnuia ca disciplina, esprit d'organisation et 
action combine i:n), să fie considerate ca ds qutilites tout ce 
qu'il y a de plus fran;aises 222) .  Am citit cu mare interes rela
tarea lui Paul despre aceşti delegaţi 419 şi voi avea grijă ca ea 
să apară în presa engleză şi germană. Marele avantaj al fran
cezilor este că au fost născuţi şi cresc\ţi într-un mediu revo
luţionar. Nici germanii, nici englezii nu au acest avantaj şi, pe 
deasupra, sînt crescuţi în religia burgheziei - protestantismul. 
Aceasta împrumută obiceiurilor, deprinderilor şţ datinilor lor o 
nuanţă filistină de care ei nu se pot debarasa decît mergînd 
în străinătate şi mai ales în Franţa. Compară felul cum sînt 
redactate rezoluţiile de la Lill> cu cele de la Halle ! 

Iată marele progres : acum nu mai putem acţiona fără 
vreuna din cele trei naţionalităţi ; numai la belgieni şi elveţieni 
am putea însă foarte uşor renunţa. 

120) Prin întrebările sale cu privire la Bebe! şi la „Gil Blas" Paul 
•e dovedeşte a fi foarte naiv. El il cunoaşte pe Bebel şi cunoa5te „Gil 
Blas" ; oare nu se mai cunoaşte pe sine însuşi ?.  - Nota trad. 21) - spirit organizatoric şi acţiune combinată. - Nota trad. !!!) - calităţi prin excelenţă franceze. - Nota trad. 
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Cald' salutări din partea lui Nim 

Cu toată afecţiunea al tău, 
F. E. 

Intrucît Paul a scris atît de mult în „Neue Zeit" 223) despre 
flotele pe care Marx le construia pentru voi cînd eraţi copii, 
îi trimit alăturat probabil ultimul exemplar existent din con
strucţia de nave a lui Mohr. 

Publicat pentru prima oară 
in limba germană în revista 
„Einheit", Nr. 11,  1955 

Originalul în limba engleză 
Tradus din limba engleză 

234 

Engels către Eduard Bernstein 221) 

la Londra 

(Londra, 20 octombrie 1890] 

20 oct. Tussy a sosit ieri dimineaţă. Adler i-a spus că Louise 
K[autsky) s-a întos de la Berchtesgaden într-o dispoziţie 
excelentă, că arată cu 10 ani mai tînără şi are un succes enorm. 
Tussy era entuziasmată de congres 382. Masele au fost extraor
dinare, dar fracţiunea majorităţii 5) se complace încă în filis
tinism, Bebe! s-a speriat auzind de alegerea unora dintre ei, a 
scris de îndată că dacă o dată insuccesul poate fi tolerat, a doua 
oară însă el nu trebuie să se repete. Atîta vreme cît banda i 
se supune lui Bebel, mai merge. 

Al tău, 
F. E .  

!!3) P .  Lafargue. "Karl Marx". - Nota red. 
n4} Această scrisoare reprezintă un post-scriptum la o scrisoare pe 

care Eleanor Marx-Aveling o trimisese din Halle la 16 octombrie 1890 
lui Engels şi pe care Engels i-a trimis-o lui Eduard Bernstein. -
Nota red. 

m) - fracţiunea social-democrată din Reichstag. - Nota red. 



Scrisori din 1890 453 

Iţi trimit şi ultimele relatări, printre care un ziar din 
Hamburg, pentru că nu ştiu dacă ai relatarea din Berlin dspre 
14 octombrie 420• 

23 5 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Berlin 

Iţi trimit la birou numărul de astăzi din "Justice" cu un 
articol de A. S. Headingley (alias Adolphe Smith) în care voi, 
şi mai ales tu, sînteţi taxaţi drept posibilişti 26). Autorul este 
un englez, născut la Paris, Literatus vulgarissimus ; în timpul 
Comunei se afla la Paris. A venit apoi aici cu o moving pa
norama 227) a PaTisului şi a Comunei. Eşcul total al acestei 
afaceri nu ni l-a iertat niciodată, deoarece, după părerea lui, 
Consiliul General al Internaţionalei ar fi trebuit să-i asigure 
în fiecare seară un public numeros. Astfel l a devenit un 
intim l secţiei franceze 7, unde toţi agenţii provocatori şi 
lichelele - Vesinier, Caria etc. - se adunau pentru a unelti 
şi unde, cu fondurile secrete franceze, editau ziare orientate 
împotriva Consiliului General - des calomnies ordurieres 228). 
De vreo 6-8 ani, el este principalul agent al lui Brousse aici 
şi intermediar între Brousse, Social-Democratic Federation 67 şi 
diferiţi belgieni (el este translatorul permanent la congresele 
posibiliştilor şi la congresele internaţionale ale minerilor). Iţi 
poţi da seama de intenţiile sale răuvoitoare, dar şi de prostia 
lui - aceşti oameni nu înţeleg nimic din rezoluţia de la 
Halle 401 şi cred că pot să-i salveze în Germania pe posibilişti, 

6) A. [mith] Headingley. „Freach and German possibilists". -
Nota red. 

!!) - panoramă ambulantă. - Nota trad. 
m) - calomnii murdare. - Nota trad. 
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care în Franţa îşi taie singuri craca de sub picioare. Poor 
f ellows I 229) 

Londra, 25/10/90 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVIII, d. rusă, 1940 

2 3 6  

Al tău, 
F. E. 

Originalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Conrad Schmidt 42 1 

la Berlin 

Londra, 27 oct. 1890 

Dragă Schmidt, 
Profit de prima oră liberă pentru a-ţi răspunde. Cred că 

ar fi foarte bine dacă ai accepta propunerea de a lucra la 
ziarul „Zichr Post'' . în domeniul economiei, acolo ai putea 
avea mereu ceva de învăţat, mai ales dacă ai în vedere că 
Zirichul nu este, totuşi, decît o piaţă financiară şi de speculaţii 
de mîna a treia, drept care impresiile culese acolo sînt atenuate 
sau denaturate de o dublă şi triplă reflectare. Vei putea însă 
cunoaşte practic întregul mecanism şi vei n nevoiţ să urmă
reşti buletinele de bursă de prima mină de la Londra, New 
York, Paris, Berlin şi Viena, care îţi vor dezvălui· piaţa mon
dială aşa cum apare ea ca piaţă financiară şi de efecte. Cu 
reflectările economice, politice şi de alt fel se petrece acelaşi 
lucru care se desfăşoară în ochiul omului ; ele trec printr-o 
lentilă convergentă şi de aceea apar răsturnate, cu capul în 
jos. Aici1 însă1 lipseşte sistemul nervos, capabil să le readucă 
în poziţie corectă. Comerciantul vede mişcarea industriei şi a 
pieţef mondiale tumai ca o reflectare răstunată a pieţei fi
nanciare şi de efecte ; de aceea pentru el efectul devine cauză. 
Asta am constatat-o încă în deceniul al 5-lea, la Manchester 275 ; 
pentru a-ţi forma o idee despre dezvoltarea industriei şi despre 
maximele şi minimele ei periodice, buletinele de bursă din 

t) - Sărmanii de ei J. - Nota trad. 
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Londra nu ţi-ar fi putut fi de absolut nici un folos, pentru că 
domnii aceia voiau să explice toate fenomenele prin crizele de 
pe piaţa financiară, care de cele mai multe ori nu erau, la 
rîndul lor, altceva decît nişte simptome. Atunci era vorba de 
a contesta apariţia crizelor industriale ca urmare a suprapro
ducţiei temporare, aşa că problema avea şi un caracter tenden
ţios, propice denaturărilor. Acum acest punct cade - pentru 
noi, cel puţin, definitiv - şi apoi este un fapt cert, că piaţa 
financiară poate avea şi ea propriile ei crize, în care pertur
bările directe intervenite în industrie joacă numai un rol secun
dar sau chiar nici unul. 1n această privinţă, mai sînt de stabilit 
şi de cercetat multe lucruri din ultimii 20 de ani, mai ales pe 
plan istoric. 

Acolo unde există diviziunea muncii pe scară socială, in
tervine şi un proces de autonomizare a muncilor parţiale. Pro
ducţia este în ultimă instanţă factorul hotărîtor. Dar de îndată 
ce comerţul cu produse se autonomizează faţă de producţia 
propriu-zisă, el urmează o mişcare proprie, care, deşi în gene.ral 
e dominată de mişcarea producţiei, se supune, totuşi, în unele 
privinţe şi în cadrul acestei dependenţe generale, legilor sale 
proprii, inerente naturii acestui factor nou. Această mişcare are 
propriile ei faze şi, la rîndul ei, acţionează asupra mişcării 
producţiei . Descoerirea Americii s-a datorat go"anei după aur, 
care îi mînase pe portughezi mai întîi în Africa (vezi Soetbeer 
„Edelmetall-Produktion") deoarece industria europeană, care în 
secolele al 14-lea şi l 1 5-lea se dezvoltase enorm, precum şi 
comerţul corespunzător ei cereau mai multe mijloace de schimb 
pe care Germania - mare producătoare de argint în perioada 
1450�1 550 - nu le putea furniza. Cucerirea Indiei de către 
portughezi, olandezi şi englezi între 1 500 şi 1800, a avut drept 
scop importul din India, căci la n expot n părţile acelea nu 
se gîndise nimeni. Şi, totuşi, ce uriaşe repercusiuni au avut 
asupra industriei aceste descoperiri şi cuceriri dictate de inte
rese pur comerciale ! Abia necesităţile legate de exportul în 
ţările respective au creat şi dezvoltat marea industrie. 

La fel stau lucrurile şi cu piaţa financiară. De îndată ce 
comerţul de bani se separă de comerţul de mărfuri, el are 
- în anumite condiţii determinate de producţie şi de comerţul 
de mărfuri - şi o dezvoltare proprie, fae şi legi speciale, con
diţionate de propria lui natură. Dacă la aceasta se adaugă şi 
faptul că, în evoluţia sa ulterioară, comerţul de bani se extinde 
devenind comerţ de efecte, că aceste efcte nu constau numai 
în titluri de stat, ci şi în acţiuni ale întreprinderilor indus-



triale şi de transporturi, comerţul de bani cucerindu-şi astfel 
o dominaţie directă asupra unei părţi a producţiei care în linii 
generale îl domină, atunci reacţia exercitată de comerţul de 
bani asupra producţiei devine şi mai puternică şi mai complexă. 
Cei care fac comerţ de bani sînt proprietari ai căilor ferate, 
ai minelor, ai ihtreprinderilor siderurgice etc. Aceste mijloace 
de producţie capătă un dublu caracter : acţiunea lor trebuie să 
se adapteze cînd intereselor producţiei nemijlocite, cînd cerin
ţelor acţionarilor, în măsura în care aceştia sînt comercianţi 
de bani ; un exemplu foarte elocvent : căile ferate din America 
de Nord, a căror exploatare depinde întru totul de operaţiile 
de moment de la bursă ale unui Jay Gould, Vanderbilt etc„ 
operdţii care nu au nimic comun cu activiatea unor căi ferate 
şi cu interesele ei ca mijloc de comunicaţie. Chiar aici, în An
glia, am fost martorii unor lupte de decenii între diferitele so
cietăţi feroviare pentru delimitarea teritoriilor lor, lupte în 
care s-au cheltuit sume enorme, nu în interesul producţiei şi 
al comunicaţiilor, ci numai din cauza unei rivalităţi care de 
cele mai multe ori n-a avut drept scop decît facilitarea opera
ţiilor de bursă ale comercianţilor de bani, deţinători de acţiuni. 

Prin aceste cîteva precizări în legătură cu concepţia mea 
asupra raportului dintre producţie şi comerţul de mărfuri şi 
dintre acestea două şi comerţul de bani, am şi răspuns, în 
fond, la întrebările d-tale în legătură cu materialismul istoric 
în general. Toate acestea pot fi înţelese cel mai uşor din punc
tul de vedete al diviziunii muncii. Societatea creează anumite 
funcţii comu11. de care nu se poate lipsi. Oamenii destinaţi 
acestor functii formează o nouă ramură a diviziunii muncii în 
cadrul societăţii. Aceasta le creează interese deosebite chiar şi 
faţă de mandatarii 16r ; ei devin independenţi faţă de aceştia 
"' aşa lp:te statul. Din acest moment se întîmplă ceea ce are 
loc în comerţul de mărfuri şi, mai tîrziu, în comerţul de bani ; 
noua forţă auonomă trebuie, ce-i drept, să urmeze în general 
mişcarea produciei, însă, în virtutea autonomiei relative care 
â este inerentă sau, mai exact, a autonomiei care i-a fost 
cîndva conferită şi care s-a dezvoltat apoi treptat, ea acţionează 
la rîndul ei asupra condiţiilor şi mersului producţiei. Avem 
de-a face aici cu interacţiunea a două forţe inegale, mişcarea 
economică, pe de o parte, şi noua putere politică, pe de altă 
parte, care aspiră la cît mai multă autonomie şi care, o dată 
instituită, este dotată şi cu o mişcare proprie ; în mare, miş
taefi economică se impune, dar ea va trebui să sufere şi 
reacţia mişcării uolitice create de ea însăşi şi dotate cu o rela-
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tivă independenţă, mişcare a puterii de stat, pe de o parte, şi 
a opoziţiei oreate o dată cu aceasta, e de altă parte. Aşa cum 
mişcarea pieţei industriale se reflectă în genere şi sub rezer
vele arătate mai sus în piaţa financiară - şi se reflectă, bine
înţeles, răsturnat - tot aşa în lupta dintre guven şi opoziţie 
se reflectă lupta claselor, care existau şi luptau şi înainte, dar 
se reflectă tot răsturnat, nu direct, i indirect, nu ca luptă 
de clasă, ci ca luptă pentru principii politice şi se reflectă atît 
de răsturnat, încît a fost nevoie de un mileniu, ca să desco
perim acest lucru. 

Reculul puterii de stat asupra dezvoltării economice poate 
fi de trei feluri : în aceeaşi direcţie, şi atunci dezvoltarea va 
fi  mai rapidă ; în direcţia opusă ei ,  ş i  în acest caz orice popor 
mare din zilele noastre va suferi un eşec ; sau poate să bareze 
dezvoltării economice anumite căi şi să-i impună altele. Acest 
caz se reduce, în ultimă instanţă, la unul dintre cele două 
cazuri precedente. Este însă limpede că în cazul al Il-lea şi 
al III-lea, puterea politică poate să aducă mari prejudicii 
dezvoltării economice şi provoca o mare risipă de forţe şi de 
materiale. 

Există şi cazul de cucerire şi distrugere brutală a unor 
resurse economice, ceea ce înainte făcea ca, în anumite îm
prejurări, întreaga dezvoltare economică locală şi naţională să 
dispară. Astăzi un asemenea caz are de cele mai multe ori 
efecte contrare, cel puţin la popoarele mari ; cu timpul, în
vinsul cîştigă uneori din punct de vedere economic, politic şi 
moral mai mult decît învingătorul. 

Acelaşi lucru se întîmlă şi cu dreptul ; de îndată· ce de
vine necesară noua diviziune a muncii, care creează jurişti de 
profesie, apare de asemeni un domeniu nou, autonom, care, 
deşi în linii generale este dependent de producţie şi de co
mrţ, sedă totuşi şi o capacitate secifică de acţiue asupra 
a€estor domenii. Intr-un stat modem, dreptul nu numai că 
trebuie să corespundă situaţiei economice generale, să fie ex
presia ei, dar trebuie să fie şf o expresie logică în sine, care 
să nu se infirme pe sine însăşi ca urmare a unor contradicţii 
interne. Pentru a se realiza acest lucru, se atentează tot mai 
mult la fidelitatea reflectării relaţiilor economice. Şi aceasta 
cu atît mai mult, cu cît se întîmplă mai rar ca · un cod de legi 
să fie expresia brutală, neatenuată şi nefalsificată a domina
tiei' unei clase. Chiar si numai acest lucru ar veni în contra
dicţie cu „noţiunea d� drept". Noţiunea d� drept pură, con
secventă a burgheziei revoluţionare din anii 1 792'l 796 a fost 
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falsificată n multe privinţe încă din codul lui Napoleon, iar 
în măsura în care ste întruchipată acolo, ea trebuie să su
fere zi de zi tot felul de atenuări determinate de forţa cres
cindă a proletariatului. Şi otuşi, codului Napoleon 357 con
tinuă să stea la baza tuturor noilor codificări pe toate conti
nentele. Astfel, c1rsul „dezvoltării dreptului" constă, î. mare 
parte, numai în aceea că mai întîi se încearcă să se înlăture 
contradicţiile care rezultă din traducerea directă a relaţiilor 
economice în principii juridice şi să se stabilească un sistem 
juridic armonios, iar apoi în aceea că influenţa şi constrîn
gerea dezvoltării economice ulterioare fac mereu cîte o breşă 
în acest sistem şi-l implică în noi contradicţii (pentru moment 
nu vorbesc aici decît de dreptul civil). 

Reflectarea relaţiilor economice ca principii juridice este 
de asemeni în mod necesar o reflectare răstunată cu capul 
în jos ; ea are loc fără ca cei în cauză să-şi dea seama ; ju
ristul îşi închipuie că operează cu teze apriorice, pe cînd aces
tea nu sînt de fapt decît reflectări economice, aşa că totul este 
aşezat pe cap. Şi mi . se pare de la sine înţeles ca această răs
turnare, care, atîta timp cit nu este descoperită, constituie 
ceea ce noi numim concepţie ideologică, să acţioneze la rin
dul ei asupra bazei cconomke şi să o poată modifica în anu
mite limite. Baza dreptului succesoral, dacă presupunem 
aceeaşi eaptă de dezvoltare a familiei, este economică. Cu 
toate acestea va fi greu de dovedit că, de pildă, libertatea 
absolută de testare în Anglia şi limitarea ei riguroasă în 
Franţa au pînă în ele mai mici amănunte numai cauze eco
nomice. Dar ambele exercită la rîndul lor o puternică ac
ţiune asupra economiei prin faptul că influenţează repartiţia 
bunurilor. 

în ceea ce priveşte domeniile ideologice care plutesc în 
sfere şi mai înalte - religia, filozofia etc. - acestea au un 
conţinut preistoric găsit şi preluat de perioada istorică, con
tinut pe care astăzi l-am numi absurditate. Toate aceste re
prezentări false despre natură, despre esenţa omului însuşi, 
despre spirite, puteri magice etc. au la bază, de cele mai 
multe ori, un element economic doar negativ ; nivelul eco
nomic scăzut din perioada preistorică are drept completare, 
iar pe alocuri şi drept condiţie, ba chiar drept cauză, repre
zentările false despre natură. Şi chiar dacă necesitatea eco
nomică a fost şi a devenit din ce în ce mai mult principalul 
resort al cunoaşterii progresive a naturii, ar fi totuşi o pe
danterie să se caute cauze economice pentru toată această 
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absurditate din vremurile primitive. Istoria ştiinţelor este is
toria înlăturării treptate a acestei absurdităţi, respectiv a în
locuirii ei printr-o absurditate nouă, dar din ce în ce mai 
puţin stpidă. Oamenii care se îndeletnicesc cu aceasta apaT
ţin unor sfere specifice ale diviziunii muncii, iar ei au im� 
presia că lucrează într-un domeniu independent. Şi în mă
sura în care ei alcătuiesc un grup independent în cadrul di
viziunii sociale a muncii, în aceeaşi măsură producţiile lor, 
inclusiv erorile lor, influenţează întreaga dezvoltare socială şi 
chiar dezvoltarea economică. Cu toate acestea ei se află de 
asemenea sub influenţa dominantă a dezvoltării economice. In 
filozofie, de pildă, acest lucru poate fi uşor dovedit pentru 
perioada burgheză. Hobbes a fost primul materialist modern 
(în sensul secolului al 18-lea), dar a fost absolutist pe vremea 
cînd în toată Europa monarhia absolută era în plină înflorire 
şi cînd în Anglia se începuse lupta împotriva poporului. Locke 
a fost atît în religie cît şi în politică un produs al compro
misului de clasă din 1688 422• Deiştii englezi u şi continuatorii 
lor mai consecvenţi - materialiştii francezi - au fost ade
văraţii filozofi ai burgheziei, francezii au fost chiar filozofii 
revoluţiei burgheze. In filozofia germană de la Kant la He
gel filistinul german este prezent - cînd pozitiv, cînd nega
tiv. Dar filozofia fiecărei epoci, ca domeniu determinat al 
diviziunii muncii, are ca premisă un material ideologic deter
minat, care i-a fost transmis de predecesorii ei şi de la care 
poneşte. Iată de ce ţări rămase în urmă din punct de vedere 
economic pot, totuşi, să aibă în filozofie rolul viorii întîi : 
Franţa secolului al 18-lea faţă de Anglia, pe a cărei filozofie 
s-au sprijinit francezii, iar mai tîrziu Germania faţă de amîn
două. Dar atît în Franţa cît şi în Germania, filozofia, ca şi 
înflorirea generală a literaturii în acea epocă au fost rezul
tatul unui avînt economic. Supremaţia definitivă a dezvoltării 
economice faţă de aceste domenii este pentru mine indiscu
tabilă, dar ea are loc în condiţii dicate de însuşi domeniul 
respectiv � în filozofie, de pildă, prin acţiunea unor influenţe 
economice (care în majoritatea cazurilor nu acţionează decît 
deghizate în veşmînt politic ec.) asupra materialuli filwfic 
existent, trcfnsmis de predeesori. conomia nu eaaă aici 
nimic a novo, dar ea determină fel ul modificării şi dezvoltării 
materialului ideatic existent, însă, în majoritatea cazurilor o 
face în mod indirect, dat fiind că reflexele politice, j uridice, 
morale sînt acelea care exercită cea mai mare influenţă di
rectă asupra filozofiei. 
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Despre religie m spus ceea ce era absolut necesar în ui
timul capitol din lucrarea mea asupra lui Feuerbach 230). 

Aşadar, dacă Barth consideră că noi am negat orice ac
ţiune pe care o exercită, la rîndul ei, reflectarea politică etc. 
a mişcării economice asupra acestei mişcări, atunci el luptă 
pur şi simplu cu morile de vînt. N-are decît să citească 
„Optsprezece Brumar" al lui Marx, unde se vorbeşte aproape 
numai despre rolul deosebit al luptelor şi evenimentelor poli
tice, firesc în cadrul dependenţei lor generale de condiţiile 
economice. Sau „Capitalul", de pildă, capitolul despre ziua de 
muncă, unde se arată că legislaţia, care este totuşi un act 
politic, acţionează atît de energic. Sau să citească capitolul 
despre istoria burgheziei (capitolul 24) 424. Sau, de ce am mai 
lupta noi oare, pentru dictatura politică a proletariatului, 
dacă puterea politică este din punct de vedere economic ne
putincioasă ? Violenţa (adică puterea de stat) este şi ea o 
forţă economică ! 

Dar acum n-am timp să critic cartea 231). lntîi trebuie să 
apară volumul al III-lea 232) ; de altfel cred că treaba asta ar 
putea s-o facă foarte bine şi Bernstein, de pildă. 

Ceea ce lipseşte tuturor acestor domni este dialectica. 
Ei nu văd niciodată altceva decît aici cauza, dincolo efectul. 
Că aceasta este o abstracţie goală, că în lumea reală astfel de 
opoziţii polare metafizice nu există decît în timpul crizelor, 
că tot acest proces măreţ se desfăşoară sub forma interacţi
unii - fie şi a unor forţe foarte inegale, dintre care mişcarea 
economică este net cea mai puternică, primordială, hotărî
toare, :ă aici nimic nu e absolut, ci totul relativ - acest lu
cru ei nu-l văd defel, pentru ei Hegel n-a existat. 

Cit priveşte conflictul din sînul partidului, domnii din 
opoziţie m-au tîrît cu forţa în el, aşa că n-am avut încotro. 
!odul în care m-a tratat domnul Ernst este absolut incalifi
cabil, aş putea cel mult să-l consider infantil 372. Il compăti
mesc m ult pe acest om, pentru că, bolnav fiind, ste nevoit să 
scrie pentru a trăi. Dar un om ::u o imaginaţie atît de bogată. 
încît nu poate citi un rînd fără să-l interpreteze exact invers 
decît a intenţionat autorul, ar putea să-şi utilizeze imaginaţh 
într-m alt domeniu decît cel a socialismului. Să scrie ro-

138) F. Engels. .,Ludwig Feuerbach şi sfirşitul filozofiei clasice 
germane". - Nota red. 131) P. Barth. „Die Ge;chichtsphilosophie Hegel's und der Hege
liener bis auf Marx und Hartmann". - Nota red. 

'3!) - al .Capitalului". - Nota red. 
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mane, drame, studii critice şi altele de genul acesta ; astfel 
el va dăuna numai culturii burgheze, iar nouă ne va fi de 
folos. Pînă atunci, poate că se va perfec�iona într-atît, încît 
va fi în stare să dea ceva şi pe tărîmul nostru. Trebuie însă 
să spun, că niciodată şi nicăieri nu am avut prilejul să în
tîlnesc o îngrămădire de nimicuri necoapte şi de stupizenie 
absolută, ca cea oferită de această opoziţie. Şi aceşti tineri 
încă necopţi, care nu văd nimic în afară de nemărginita lor 
înfumurare, vor să dicteze tactica partidului ! Dintr-o singură 
coresondenţă a lui Bebel din „Arbeiter-Zeitung" 425 din Viena 
am aflat mai mult decît din toată grămada de inepţii ale 
acestor domni. Iar ei îşi închipuie că valorează mai mult decît 
această minte clară, care pătrunde lucrurile într-un mod ului
tor de exact şi, în cîteva cuvinte, le prezintă atît de convin
gător ! Toţi aceştia sînt nişte beletrişti rataţi, dar chiar şi be
letristul realizat este un individ incomod. 

Mi-ar părea �ău ca „Volkstribine" să-şi înceteze apariţia. 
Sub conducerea dumitale redacţională s-a dovedit că un ase
menea săptămînal, al cărui conţinut este mai mult teoretic 
decît actual, poate realiza totuşi ceva mulţumitor - şi eu ştiu 
doar e fel de colaboratori ai dumneata ! Ce-i drept, apariţia 
sa în continuare, alături de „Neue Zeit", care între timp se 
tipăreşte săptămînal, este problematică. In orice caz, dum
neata te vei bucura să scapi de toate suferinţele şi plăcerile 
redacţiei şi să poţi găsi timp pentru alte ocupaţii decît munca 
pur gazetărească. De altfel, în curînd şi la Berlin ecoul ulti
mului scandal va marca totul, şi cel ce se află în mijlocul 
acestui iureş cu greu mai poate lucra. 

Publicarea pasajului din scrisoarea mea n-a dăunat cu 
nimic 426, dar e mai bine ca asemenea lucruri să nu se în
tîmple. In scrisori, scrii ce-ţi vine în minte, repede, fără să 
ve:ifici etc. şi atunci se poate să-ţi scape o expresie de care 
să se lege unul dintre aceia care la noi, pe Rin, sînt numiţi 
Korinthenscheisser 23) şi să tragă cine ştie ce concluzii stu
pide. 

Multe mulţumiri pentru urările pe care mi le-ai făcut 
anticipat cu ocazia aniversarii a 70 de ani ; pînă atunci mai 
e, totuşi, o lună. In general, mă simt bine, numai că trebuie 

33) - om de nimic. - Nota trad. 
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să-mi cruţ în continuare ochii şi n-am voie _să scriu la lu
mina de gaz. Să sperăm că aşa va fi şi de acum în9olo. 

Acum, însă, trebuie să închei. 

Salutări cordiale, al d-tale, 

Publicat pent�u prima oară 
in întregime in revista 
�Sozialistisehe Monatshefte", 
Nr. 20-21, 1920 
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F.  Engels 

Origina:ul in limba germa::iă 
Tradus din limba germană 

Engels către Paul Lafargue 

la Le Perreux 

Londra, 2 nov. l890 

Dragul meu Lafargue, 
Biata Nim este foarte bolnavă. De cîtva timp se pârea că 

i-a revenit menstruaţia, pentru ca acum trei săptămîni să 
aibă o pierdere de sînge masivă. D-rul Read, pe care l-am 
consultat, a constatat că culoarea feţei este foarte galbenă, 
dar n-a găsit nici o urmă de fiere în urină - el presupune că 
e vorba de o tunară uterină, dar nu i-a făcut un examen ma
nual. Au apărut apoi dureri în regiunea inghinală stîngă, cînd 
materiile fecale receau prin  colon, în dreptul curburii sig
moide, după care simptomul a dispărut şi o credeam pe punc
tul de a se însănătoşi, cînd s-au instalat dureri violente în 
piciorul sting. In tot acest timp i-a lipsit pofta de mîncare, în 
schimb suferea rău de sete (n-a trăit decît cu lapte şi supă, 
fără nici un fel de hrană solidă) . Durerile din piciorul stîng 
ali fost cauzate de o tromboză a unei vene în zona gambei. 
Totul decurgea normal, durerile au mai cedat, iar astăzi 
dimineaţă s-a trezit după o noapte bună, destul de refăcută 
în aparenţă şi chiar veselă. Dar între 1 1  şi 1 2  a.m. a survenit 
o schimbare bruscă şi Read a constatat că febra urcase la 
40°C, cu toate că ea nu ţinuse termometrul în gură decît 
1 ,5 minute. A urmat o stare de somnolenţă, facultăţile ei min
tale sînt atinse, pulsul e rapid şi oscilant, în funcţie de tem
peratură. In cele din urmă, Read a presupus că, avînd în ve-
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dere starea caşectică a sîngelui ei (care reiese mai mult sau 
mai puţin din simptomele de pînă acum), sîngele coagulat se 
descompune şi infectează singele circulant. Astăzi după
amiază o să încerce să vină din nou împreună cu Heath de 
la spitalul St. Gower pentru un consult. 

Iată tot ce vă pot scrie pentru moment. Dacă vine Heuth, 
vă voi comunica rezultatul. 

Imbrăţişeaz-o pe Laura diu partea mea. 

Cu totl l vostru, 
F. E. 

Consult cu un oarecare domf Pakard, singurul care a 
putut fi găsit. El presupune o supuraţie difuză în picior, care 
a provocat septicemia ; s-a schimbat felul de compresă şi i 
s-a administrat 4 grame = 4/15  grame de chinină. A fost 
examinat, pe cît posibil, uterul, dar nu s-a găsit nimic pînă 
acum, cu excepţia unui punct oarecum suspect la orificiul 
acestuia, căruia pentru moment nu i se acordă importanţă. 
Desigur, ca şi pînă acum, persistă pericolul unei embolii şi o 
dată cu aceasta o serie de complicaţii ulterioare, pulmonare 
sau de alt fel. Acest bonom însă vede cazul într-un mod mai 
optimist decît Read. Dacă intervine vreo schimbare, vă voi 
scrie mîine din nou. 

Publicat pentru prima oara m 
cartea : F. Engels, P. et L. Lafargue. 
"Correspondance", t. II, Paris, 1956 
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Origina:ul î n  limba franceză 
Tradus din l imba franceză 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 
la Hoboken 

Astăzi trebuie să-ţi dau o veste foarte tristă. Buna, draga 
şi credincioasa mea Lenchen a adormit ieri seară pe veci, 
după o boală scurtă, fără mari suferinţe. Am petrecut împre
ună, în această casă, ape ani fericiţi. Eram ulti.ii doi ră
maşi din vechea gardă de la 1 848. Acum sînt din nou singur 
Dacă, timp de mai mulţi ani, Marx şi, în ultimii şapte ani, 
eu, am putut lucra în linişte şi nestingherit, asta se datoreşte 
în cea mai mare măsură ei. Ce voi face acum, nu ştiu. Şi în 
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probleme de partid voi simţi în mod dureros lipsa sfatului 
ei pliq de tact. 

Calde salutări soţiei tale �i comunică şi soţilor Schliter 
vestea. 

Publicat pentru prima o ară m cartea : 
„Briefe und Auszige aus Brifen 
' on J. Ph il .  Becker, Jos. Dittzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere". 
Suttgart, �906 

239 

l tău, 
F. E. 

Origtnalul î n  limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Karl Kautsky 

la Stuttgart 

Buna şi draga noastră Nimmy a adormit pe veci, ieri 
după-amiază, la ora 2 şi jumătate. A fost bolnavă doar scurtă 
vreme şi a suferit puţin. La sfîrşit, durerile au încetat cu 
totul. 

[Londra] 5./1 1 ./90 
Publicat pentru prima oară 
în cartea : „Aus der Frihzeit 
des Marxismus. Engels Briefwechsel 
mit Kautsky". Prag, 1935 
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Al tău, 
F. E. 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germana 

Engels către Louise Kautsky 427 
la Viena 

(Londra, 9 noiembrie 1890 ! 

... Prin ce-am trecut apoi, cit de pustie şi goală mi se 
părea şi încă mi se pare wiaţa, mi-e greu să-ţi spun. Atunci 
mi-am pus probl�ma : Ce-i de făcut ? Şi atunci, dragă Louise, 
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în faţa ochilor mi-a apărut, ziua şi noaptea, un chip viu, con
solator şj acesta era chipul tău. Ca şi Nimmy am spus : Ah, 
dacă aş avea> aici pe Louise ! Dar nici nu cutezam să sper 
că acest lucru ar putea deveni realitate ... Orice s-ar fi n
timplat, n-aş m ai fi avut linişte, dacă nu ţi-aş fi pus ţie cel 
dintîi şi de îndată această întrebare .. .  Oricine mi-ar conduce 
gospodăria, ar trebui să accepte mentalitatea de aici şi anume 
că unei doamne nu-i este permis să facă munci fizice. Poate 
că acest lucru mi-ar fi chiar impus şi desigur că pentru 
aceasta ar trebui să recurg la cineva care nu face parte din 
partidul nostru ... Aşadar, d-ta n-ai avea decît de supravegheat. 
De tot restul timpului ai fi liberă să dispui cum vei voi. 

Am putea să discutăm aici, pe toate feţele, întreaga pro
blemă şi fie să rămînem împreună ca vechi prieteni, fie să 
ne despărţim tot ca vechi prieteni. Şi acum rostşte-ţi sen
tinţa. Chibzuieşte bine, sfătuieşte-te cu Adler. Dacă, aşa cum 
mă tem, această fantezie a mea nu se va realiza, sau dacă 
dezavantajele sau inconvenientele ţi se par mai mari decît avan
tajele şi bucuriile, spune-mi-o fără menajamente. Ţin mult 
prM mult la d-ta, entru a dori să e arifici pentru mine.„ 
Tocmai de aceea te rog să nu te jertfeşti pentru mine şi prin 
dumneata îl rog pe Adler să te împiedice s-o faci. Eşti tînără 
şi ai un viitor frumos. Peste trei săptămîni eu împlinesc 
şaptezeci de ani şi nu mai am decît puţină vreme de trăit. 
Acestor cîţiva ani nu trebuie să le cadă jertfă o viaţă tînără 
şi plină de speranţe. Puterea de a răzbate încă o mai am. 

Cu dragoste statornică 

După : Gustav Mayer, 
�Friedrich Engels. Eine Biographie", 
Bd. II, Haag, 1934 
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Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Victor Adler 

la Viena 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, 15 noiembrie 189> 

Dragă Adler, 
Iţi mulţumesc din inimă pentru scrisoarea ta. Tocmai 

acum au sosit soţii Aveling cu o telegramă de la Louise, care 
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intenţiona să plece din Viena astăzi pentru a veni a1c1 : send 
money, trimiteţi bani. Aveling i-a trimis de îndată un cec de 
10 lire. Dar cum mă tem că acesta nu va fi onorat fără a fi veri
ficat, ceea ce ar lua timp, am considerat mai sigur să trimit 
de aici zece lire prin mandat pştal şi, cum este posibil ca, 
Ja sosirea acestuia, Louise să fie pe drum, l-am trimis pe 
numele tău, iar aici l-am indicat ca expeditor pe Edward 
Aveling. Potrivit instrucţiunilor poştei, chitanţa trebuie re
ţinută aici, deoae banii îţi vor fi plătiţi la adrsa ta, indi
cată de noi. 

Dacă Louise a şi pornit la drum, păstrează banii la dis
poziţia noastră pînă vei primi noi ştiri. 

Al tău, 
F. Engels 

Tocmai s-a întors Aveling, peste tot �ra prea tîrziu, căci 
sîmbătă după ora 4 nu se mai fac nici un fel de operaţiuni 
financiare ! 

Aşa că îi vom trimite bani. luni. 

După : Victor Adler. 
"Aufsătze, Reden und Briefe", 
Heft I, Wien 1922 

242 

Originalul în limba germană 
Tradus din l imba germană 

Engels către Victor Adler 

la Viena 

Londra, 17 noiembrie 1890 

Dragă Adler, 
Cred că ai primit scrisoarea mea de sîmbătă 24). între 

timp a soţii Aveling a sosit o telegramă de la Louise (ieri 
seară, către ora 1 1), Thursday morning Victoria. Asta poate 
să însemne : Thursday, adică joi, dar şi Tuesday, adică marţi. 
Dar asta nu-i totul. Noi nu cunoaştem deloc noile rute ale 
acceleratelor directe, care pleacă din Viena. Ştim doar că se 
poate circula via Calais, Ostende sau Vlissingen. Trenurile via 

m) Vezi scrisoarea precedentă. - Nota red. 
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P a r t e i t a g  
der 

ungarlăndischenSozialdemokratie 
als Gast beizuwohnen. 

Zeit : 1. na 8. >ezember 1890. 
Ort: sua�pet, alte liraerl. Schiemtatte, Vlr. Schimstatte·Plat�. 

mu3aju�t, 2�• �ou1m,: tSS"• 

Die Redaktion der 1,lrbeiter-Wochenchroni,11 ludapt, 
Die Redattion der ,;Kepszav�', Budapest. 

Invitaţia lui Friedrich Engels la Congresul Partidului 
social-democrat din Ungaria 4Hl 
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Calais sau Ostende sosesc pe la 5 dimineaţa, cele prin Vlissin
gen către 8 dimineaţa. Ţi-am trimis1 deci, puţin înainte de 
ora 4, o telegamă (neştiind dacă Louise nu cumva a şi ple
cat) : Louise soseşte via Vlissingen, Ostende sau Calais ? răs
puns plătit (12 �uvinte). Asta ca să-ţi explic ce s-a întîmplat, 
altfel totul ţi-ar fi putut părea inexplicabil şi confuz. 

Deoarece acum Louise şi-a anunţat sosirea în mod sigur, 
nu mai există nici un motiv pentru a trimite încă o dată zece 
lire prin nandat poştal, Renunţ, aşadar. 

Al tău, 
F. Engels 

După : Victor Adler, 
.. Aufsatze, Rede:i und Briefe", 
Heft I, Wien 1922 

Originalul in limba germană 
Tradus din limba germană 

243 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Londra, 26 nov. 1890 

Dragă Sorge, 
De cînd ţi-am anunţat moartea bunei mele Lenchen 35),. 

aici a sosit pentru un timp Louise Kautsky - cea divorţată, 
nu numărul II - şi o dată cu ea s-a mai luminat casa. Este 
o femeie minunată, iar Kautsky n-o fi fost în toate minţile 
cind s-a despărţit de ea. 

Au început să sosească felicitările pentru ziua de poimiine
cînd împlinesc 70 de ani ; şi-au anunţat vizita aici : Singer, 
Bebel, Liebknecht. Abia aştept să scap de povestea asta, n-am 
acum dispoziţia necesară pentru sărbătoriri, cu inutila fuss 236} 
care oricum îmi displae. Şi, de fapt, în mare măsură, eu nu 
sînt decît cel care culege laurii gloriei lui Marx ! 

5) Vezi volumul de faţă, p .  463. - Nota red. 
n•) -agitaţie. - Nota tad. 
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Congresul de la Halle 382 a decurs strălucit. Tussy a luat 
şi ea parte şi a fost entuziasmată de delegaţi, dar mai puţin 
de fracţiune 23i), în care se găseau tot felul de filistini. S-au 
luat însă măsuri ca la viitoarele alegeri să nu se mai întîmple 
aşa ceva. Deocamdată aceşti domni se comportă în Reichstag 
mai disciplinat decît era de aşteptat şi îşi ţin gura, altfel nu 
încape nici o îndoială că ne-am compromite. 

Campania noastră în legătură cu congresul de unificare 
din 1891 a reuşit pe deplin. Cred că ai citit rezoluţiile adop
tate la Conferinţa internaţională de la Halle 01 : convocarea 
congresului la Bruxelles, cu condiţia suveranităţii absolute a 
congresului. Asa e tot ce-am cerut şi elgianul Ansele a pro
pus chiar el, apoi, ca elveţienii şi belgienii, mandatarii am
belor congrese din 1 889 399, să facă împreună convocarea. Dar 
eum, în plus, posibiliştii sînt, fără scăpare, în plină descom
punere, angrenaţi într-un război intestin făţiş 409 şi dat fiind 
.că, după dezagregarea boulangismului parizian, fostele ele
mente socialiste, care aderaseră la această mişcare ni se vor 
alătura nouă şi nu posibiliştilor, noi vom wlk over the 
course 2i8), ca să spunem şa. Hyndman a comis inexplicabila 
prostie de a se alia cu nobilul Brousse împotriva lui Alle
mane 416, ceea ce îi va aduce enorme prejudicii. 

Germanii vor fi, cu siguranţă, bucuroşi să ia legătura 
cu American Federation of Labour 228 ; eu voi vorbi cu oa
menii de aici şi voi căuta să-l influenţez şi pe Fischer care 
face parte din conducerea partidului. Fischer este unul dintre 
oamenii noştri cei mai destoinici, foarte inteligent, citeşte în 
franceză şi engleză şi cunoaşte mişcarea din ambele ţă:i. El 
va şti să contracareze influenţa unilaterală a lui Liebknecht 
în probleme internaţionale. 

Ai început cu bine colaborarea cu �,N[eue] Z[eit]" 48 i 
continuă în acelaşi spirit şi foarte ::urînd te vei familiariza 
din nou cu scrisul. Onorariul este cam de două ori mai mare 
decît cel ce se plăteşte colaboratorilor de aij (5 mărci pa
gina). După ce te vei fi antrenat, vei lucra µai reped\ şi 
munca nu ţi s� va mai părea atît de prost plătţtă. In ceea ;e 
priveşte cele povestit� de Schllter, aş dori ;ă am dov�zi mai 
certe. Faptul că eu şi alţii primim a „Neue Zeit" � mărci 
pe pagină i că acesta este onorariul practicat acolo este sl-

m) - fracţiunea social-democrată din Reichstag, 
R) - vom ciştiga cura uşor. - No� ra� 

Nota red. 



Sclsol din 1890 471 

gur. Chiar eu i-am scris lui Kautsky 39) că ţie trebuie să ţi 
se ofere mai mult. Uneori Schliter bate cîmpii. Desigur, Ia 
nivel american, 2 dolari pagina, nu e mare lucru ; iar dacă tu 
crezi că trebuie să pretinzi onorarii americane, ai tot dreptul 
s-o faci. Dar Kautsky, care, fără îndoială, este gata să facă 
orice pentru tine, trebuie să ţină seama şi de Dietz, trezorierul 
de acolo. Pe de altă parte, n-aş vrea ca asemenea conside
rente să faciliteze pătrunderea Ia „Neue Zeit" a unor oameni 
ca cei de la „ Volkszeitung" şi „Sozialist". Mai chibzuieşte o 
dată bine asupra ace5tor chestiuni şi, dacă insişti să ţi se su
plimenteze onorariul, scrie-mi, iar eu voi vorbi în acest sens 
cu K[autsky) şi poate că lucrurile se vor aranja. 

Boicotul împotriva mea fusese declarat încă de Rosenberg 
et Co., şi dacă acum naţionaliştii 29 q apucă pe aceeşi cale, 
a7a îmi trebuie. De ce nu renunţ la lupta de clasă ! La fel 
păţim aici Marx şi cu mine cu fabienii 178, care doresc şi ei 
eliberarea muncitorilor cu ajutorul „celor culţi" 0). 

Articolele din „Labor Stand[ard)" 41) despre George mi 
le vei păsra pînă voi avea răgazul necesar pentru a Ie citi, 
ceea ce pînă acum n-a fost posibil 430. Nici nu-ţi poţi închipui 
ce teancuri de ziare, broşuri etc. mi se trimit. 

„Capitalul", vol. I, a apărut în limba poloneză la Kas
prowicz, Leipzig, şi mi-a fost tri�is din Varşovia. 

Calde salutări soţiei tale. 

Publicat pentru prima oară într-o 
formă prescurtată în cartea : 
�Briefe und Auszuge aus Briefen 
von Joh. Phil. Becker, Jos. Dietzgen, 
Friedrich Bngels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere" 
Stuttgart, 1906 şi în întregime în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. XXVI li,  ed. rusă, 1940 

Al tău, 
F. Engels 

Originalul fa limba germană 
T�adus d i n  limba germană 

239) Vezi volumul de faţă, p. 404. - Nota red. 
240) In original, în dialect berlinez „jebi.deten". - Nota red. 
mi - „Paterson Labor Standard".  - Nota red. 
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244 

Engels către Laura Lafargue 

la Le Perreux, 

Londra, 1 dec. '90 

Draga mea Laura, 
n sfîrşit ! A trecut şi aniversarea mea de 70 de ani. Joi 

au sosit Bebe!, Liebknecht şi Singer. Vineri n mare număr 
de scrisori şi telegrame, din Berlin (3), lin Viena (3), Paris 
(studenţi români şi Frankel), din Berna (social-democraţi ruşi), 
Leipzig, oraş şi împrejurimi, Bochum (mineri cu conştiinţă 
de clasă), Stuttgart (social-democraţi din Wirttemberg), Firth, 
Hochst (Pauli), Londra (Asociaţia muncitorilor 15), Hamburg. 
Fracţiunea mi-a trimis un album splendid cu cele 35 de por
trete ale lor ; Dietz un album cu fotograf ii cu minunate ima-

,gini din Minchen, cei de la Solingen un cuiit cu iscripţie 
etc. etc. Enfin, j'etais ecrase 242).  Seaia au fost u toţii aici, 
iar mai tîrziu li s-au adăugat micul Oswald şi patru delegaţi 
de la Asociaţia munciorilor (dintre care unul beat turtă). Am 
petrecut pînă la trei şi jumătate dimineaţa şi am băut pe 
lingă Claret, 16 sticle de şampanie. Dimineaţa am devorat 12 
duzini de stridii. Precum vezi, am făcut tot posibilul pentru 
a dovedi că sînt încă în viaţă şi vioi. 

Dar este o treabă bună. Nu aniversezi decît o dată 70 de 
ani. O să-i ia al naibii de mult tmp să 'răspund a oate acste 
scrisori - chiar dacă ar fi vorba numai de cele la care rebuie 
să răspund personal. Aceasta este proza ce urmează după 
poezia vieţii şi, pentru a reduce şocul, am început cu scri
soarea către tine - singura pe care o scriu într-adevăr cu 
plăcere. 

Louise Kautsky a sosit marţi după plecarea ta şi de atunci 
îmi nfrumuseţează existenţa. Ce se va întîmpla în viitor, 
încă n-am discutat ; aş vrea ca mai întîi, să se lămurească ea 
singură cum stau lucrurile şi abia după aceea să-i cer să ia o 
hotărîre definitivă. Cu Pumps ne înţelegem foarte bine ; pre
dicile mele şi cîteva aluzii repetate mai apoi, în sensul că 
poziţia ei în casă depinde foarte mult de propria ei compor
tare, par să fi avut un oarecare efect. Să sperăm că efectul 
va fi de durată. 

2�2) - Cu un cuvînt, m-au dat gata ! - Nota trad. 
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Bebel pare destul de surmenat şi mult mai imbătrînit 
decît ultima oară cînd l-am văzut. Singer încărunţeşte şi el, 
de asemenea şi Liebknecht, cu toate că este gras şi pare 
content de lui-meme 243) ; se plînge teribil de numărul redus 
de oameni capabili în rîndul tinerei generaţii şi în consecinţa 
de imposibilitatea de a găsi colaboratori buni pentru ziarul 
li 244), dar în afară de aceasta este satisfăcut de felul cum 
decurg lucrurile în general şi de berlinezi în particular. Mîine 
se deschide Reichstagul şi ne-a fost foarte greu să-i reţinem 
aici pe Singer şi Bebel pentru a se întîlni la Tussy cu Buns, 
C. Graham, Thorne şi alţii .  Şi acum, după ce am izbutit să-i 
reţinem aici, s-a lăsat o ceaţă afurisită (este ora 2 p.m.) care 
mă împiedică pînă să şi scriu şi care, dacă nu se ridica la 
timp, ar putea să compromită întîlnirea internaţională pe care 
am proiectat-o. 

întrerup din cauza ceţii (nu am voie să scriu la lumina 
lămpii de gaz), deci, închei acum. 

Al tău, 
F. Engels 

Dites ă Meme que man nase se porte parfaitement a l'exte
rieur, mais qu'ă l'interieur il y a un rhume de cerveau 245) . 

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

245 

Originalul în limba eng.eză 
Tradus din limba germană 

Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis 

la Haga 
Londra, 3 dec. 1890 

Stimate tovarăşe, 
Mulţumesc din inimă pentru urările dv. cu prilejul îm

plinirii a 70 de ani, aniversare pe care am depăşit-o cu bine. 
Primesc aceste felicitări atît în numele dv. personal, cît şi în 
numele Partidului muncitoresc olandez 31 căruia îi urez şi pe 

us) - mulţumit de sine. - Nota trad. 
144) - „Berliner Volksblatt". - Nota red. 
5) - Spune-i lui Meme că nasul meu arată acum bine în afară, 

dar înăuntru e un guturai. - Nota trad. 
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viitor mari succese ; dv., însă, sănătate şi putere pentru a vă 
putea duce cu bine sarcina importantă ce vă revine în cadrul 
acestui partid. Vă rog, totodată, să transmiteţi tovarăşilor de 
acolo mulţumirile şi urările mele. 

In legătură cu întrebarea dv. privind scutirea fiului dv. 
de serviciul militar contra unei sume de bani, nu văd din 
punct de vedere principial nimic inacceptabil. De favorurile 
a.ordate privilegiaţilor societăţii de către statul actual, putem 
beneficia şi noi - în general vorbind - aşa cum ne este 
Jermis şi trebuie să trăim din produsele altora, deci indirect 
din exploatarea altora, atîta vreme cît noi înşine nu sîntem 
producători economici. Dacă în felul acesta partidul munci
toresc ar dobindi vreun avantaj ,  aş considera că o asemenea 
atitudine este chiar o datorie.  In plus, clasa din care se re
crutează aceşti rempla�ants 246) nu este de cele mai multe ori 
clasa muncitoare propriu-zisă, ci o pătură făcînd parte în bună 
măsură din ceea ce numim noi lumpenproletariat. Şi cînd un 
astfel de individ se vinde armatei pentru cîţiva ani, înseamnă 
că un om fără slujbă şi-a găsit astfel un mijloc de subzis
tenţă. 

In particular, însă, în cazul de faţă hotărîtoare ar fi im
presia e care proedeul dv. ar face-o asupra tovarăşilor din 
partid şi apoi asupra întregii mase de muncitori care se mai 
af1ă încă în afar. partidului ; dacă opinia publică muncito
rească ar rămîne indiferentă faţă de acest act sau dacă. 
dimpotrivă, s-ar ridica indignată împotriva social-democra
ţiei . Iată o problemă care nu poate fi hotărîtă decît la faţa 
locului şi numai de un bun cunoscător al situaţiei, şi de aceea 
mă abţin să-mi exprim vreo părere. 

Tot atît de puţin cunosc situaţia soldatului din armata 
olandeză şi de asta depind multe. In Germania, oamenii nc1ştri 
sint cei mai buni soldaţi. 

Calde salutări de la 
al dv. 

F. Engels 
După neplăcerile avute la Bielefeld, este probabil că nu 

,·eţi dori să vizit!ţi rea curînd Sfîntul Imperiu german de 
naţiune pusiană. 

Publicat pentru prima oară in 
revista „htorik-mar ksist", 
Nr. 6 (40), 1934 

e) - înlocuitori. - Nota trad. 

Originalul l limba germană 
Tradus din limba germană 
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246 

Engels către Amand Goegg 

în Renchen (Baden) 
Londra, 4 dec. '90 

Dragă Goegg, 
Iţi mulţumesc mult pentru urările tale prieteneşti. Noi 

bătrînii ne împuţinăm mereu, lucru pe care mi l-a amintit 
in mod dureros şi moartea dragei mele Lenchen. In sfi rşit, eu 
o să mai rezist un timp şi sper să-l folosesc aşa cum trebuie. 

247 

Bătrînul tău 
F. Engel5 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Ludwig Schorlemmer 

la Darmstadt 

Londra, 4 dec. 1890 
Dragă domnule Schorlemmer, 
Abia astăzi am parvenit să vă mulţumesc pentru feliei� 

tările dv. prieteneşti. Cu sănătatea ar merge oarecum mulţu
mitor, dacă ochii mi-an permite să rămîn mai mult la masa 
de lucru ; este o situaţi� sîcîitoare şi neplăcută, căreia trebuie 
însă să i te supui. Dar şi fumatul mi-e doar arareori permis 
şi frumoasele dv. pipe de e cămin 

I stau înşirate şi mă privesc : 
/ Ce ţi-au făcut, bătrîn amic ? -
Calde salutări mamei dv., fraţilor, surorilor, familiilor lor 

şi tuturor tovarăşilor de partid. 

Publicat pentru prima oară 
în : K. Marx şi F. Engels. Opere, 
ml. XXVIII, ed. rusă, 1940 

Bătrînul dv. 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus d in limba germană 
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248 

Engels către Edouard Vaillant 

la Paris 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, 5 de. 180 

Dragă cetă�ene Vaillant, 
Vă mulţume5c, vă mulţumesc mult pentru scrisoarea din 

28 noiembrie şi pentru bunele dv. urări. ln ziua aceea am fst 
copleşit de onoruri din partea socialiştilor din toate ţările. 
Soarta a vrut ca eu, în calitate de supravieţuitor, să primsc 
onorurile care se cuveneau operei contemporanilor mei de
cedaţi şi în special lui Marx. Credeţi-mă, sînt perfect conşti
ent de acest fapt, ca şi de partea infimă ce-mi revine mie 
personal din toate aceste dovezi de preţuire. 

Mulţumesc de asemenea pentru cuvintele pline de com
pasiune pe care mi le-aţi adresat cu prilejul morţii dragei 
mele Helene, prin grija căreia am putut lucra în linişte aceşti 
şapte ani din urmă. Moartea ei a constituit pentru mine o 
pierdere dureroasă. Dar mai sîntem încă în toiul luptei ; nu 
avem voie să privim înapoi, cînd inamicul e n faţa noastră ; 
dacă nu mă inşel, momentul hotărîtor al bătăliei se apropie. 
La voi, prăbuşiea boulangismului a eliberat, e de o parte, 
guvernul oportunist 57, corupt şi corupător, de orice adversar 
nemijlocit periculos şi a deschis din nou piaţa e care Franţa 
este vîndută lacomilor speculanţi de bursă ; totodată, această 
prăbuşire a eliberat elementele unei opoziţii revoluţionare, 
derutate un timp, pentru a forma noi grupări. Aceste ele
mente vor trebui să reapară - după înlăturarea şefilor tră
dători - pe arena politică reuiţi într-un fel sau altul cu 
masa revoluţionarilor rămaşi fideli tradiţiilor lor. După farsă 
urmează tragdia. 

La noi, dezvoltarea rapidă a partidului socialist va tre
bui să grăească spulberarea iluziilor tînăirului Wihelm 247) 
cu privire la forţa de atracţie e care îşi închipuie că o are 

m) Wilhe!m al Ii-lea. - Nota red. 
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asupra clasei muncitoare. Aceasta ar trebui, de asemenea, să 
ducă la criză, care, cu cit va întîrzia, cu atît va fi mai vio
lentă. 

Aşadar, în patru - cinci ani cel mult, vom avea acea 
criză care, nădăjduiesc, ne va duce la victorie. Şi acest „sfîrşit 
de secol" sper să-l trăiesc ! 

Complimente doamnei Vaillant şi mamei dumneavoastră. 

Publicat pentru prima oară în 
cartea : F. Engels, P.  et L. Lafargue. 
„Correspondance", t. II, Paris, 1956 

249 

Din toată inima 

F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

EngelS către Piotr Lavrovici Lavrov, 

La Paris 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, S dec. 1890 

Scumpul meu prieten Lavrov, 
Mii de mulţumiri pentru afectuoasa dumitale scrisoare din. 

27 noiembrie ca şi pentru felicitările dumitale şi cele ale com
patrioţilor socialişti în numele cărora vorbeşti . Dar totdeauna 
se întîmplă la fel. a mai mare parte a omaiilor cu cire am 
fost copleşit vinerea trecută nu mi se cuvin mie şi eu o ştiu 
mai bine ca oricine. De aceea, permite-mi ca cea mai mare 
parte a consideraţiei pe care mi-ai arătat-o să o închin memo
riei lui Marx, deoarece nu pot s-o accept decît în calitatea mea 
de continuator al operei sale ; cît priveşte partea mai mică la 
care, fără a fi înfumurat, sper să pot aspira, voi face tot ce-mi 
stă în putinţă pentru a mă arăta demn de ea. 

La urma urmei, nici unul din noi nu e chiar atît de bătrîn 
şi putem spera să mai trăim şi să mai apucăm şi alte eveni
mente ; am fost martorii ascensiunii, apogeului şi căderii lui 
Bismarck. După apogeul ţarismului rus, marele nostru duşman 
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comun, de ce n-am asista şi la descompunerea (care a şi în
ceput) şi la prăbuşirea definitivă a acestuia ? 

Din toată inima 

Publicat pentru prima oară 
în revista „Bolşevic", Nr. H, 1935 

250 

al dumitale 
F. Engels 

Originalul în limba franceză 
Tradus din limba franceză 

Engels către \Vilhelm Liebknecht 

la Berlin 

Londra, 8 dec. '90 

Dragă Liebknecht, 
Brentano va fi scuturat mai mult decît se aşteaptă - doar 

un pic de calm şi de răbdare. Mulţumesc pentru datele cu pri
vire la Gladstone, cred însă că înţelegi că am nevoie de numă
rul original din „Deutsches Wochenblatt" în care au apărut 
cele spuse de Brentano şi Gladstone - notiţa ta sumară m-ar 
induce în eroare şi nu pot să risc aşa ceva. Dacă tu n-ai timp 
să mi-l procuri, roagă-l pe Fischer, el o să rezolve, cu sigu
ranţă, foarte prompt treaba asta. 

Pe Brentano lasă-l în seama mea. Vei fi mulţumit. Dar 
fără acest nou matprial nu pot să duc treaba la bun sfirşit. 433 

Al tău, 
F. E. 

Deoarece scrisorile lui Gladst[one] sînt din 22 şi 28 no
iembrie, nu poate fi greu de găsit care număr al lui „Wochen
blatt" conţine aceste baliverne. 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi . XXVIII, ed. rusă, 1940 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 



Scrisori din 1890 

251 

Engels către Mohrhenn 

la Barmen 

479 

122, Regent's Park Road, N. W. 
Londra, 9 dec. 90 

Stimate tovarăşe Mohrhenn, 
Nu pot să nu vă mulţumesc pentru

. 
osteneala ce v-aţi dat 

l'U fotografierea casei mele părinteşti din Bruch . Mi-aţi făcut 
o deosebită bucurie şi mi-aţi reamintit de unele isprăvi din 
copilăria mea, legate de o anumită scară a casei, de cutare ca
meră sau fereastră. Bătrîna domnişoară Demuth are deptate : 
.:asa din Bruch, care pe vemea copilăriei mele avea numărul 
800, este într�adevăr casa noastră. In spatele ei se afla grădina 
şi apoi albitoria pînă la străduţa Engels. Peste drum erau 
casele bunicului meu Caspar şi ale fratelui său Benjamin En
gels, în care mai tîrziu au locuit unchii mei Caspar şi August. 
Cred că-mi amintesc încă, destul de vag, de domnişoara De
muth. Cred că m-a văzut de cîteva ori la vărul meu Caspar, 
pe vremea cînd eram amîndoi tineri. Ea vă poate descrie pro
babil şi vechea casă bătrînească a familiei mele unde s-a năs
cut bunicul. Se afla sus, la capătul străduţei Engels, acolo 
unde aceasta se întîlneşte cu Bruohul, ste drum de clea ce 
duce la Boken, dar care pe atunci încă n-avea nici un nume. 
Era o casă cu două etaje, tipic mic-burgheză ; e vremea co
pilăriei mele, jos era depozitul ,  iar sus locuiau două servi
toare ale bunicilor mei, pensionare ale familiei, cunoscute sub 
numele de Drtitschen şi Mineken, care adeseori ne tratau pe 
noi, copiii, cu pîine cu marmeladă de mere. Calea ferată a 
distrus casa. 

Asupra faptului că Bruchul nu mai este nici e departe 
atît de cucernic e cit era altădată - ceea ce ştiam încă de 
pe atunci - m-a lămurit fratele meu Rudolf 434 cu ani în urmă. 
rătînd spre casa de peste drum, unde pe vremuri locuise un 
anume Ottenbruch şi pe care acum era prinsă firma unui birt, 
el a spus : „ Vezi, şi aici vin adeseori social-democraţii !" So
cial-democraţi în Bruch - asta e, într-adevăr, o revoluţie co
losală în comparaţie cu ceea ce era acolo cu 50 de ani în urmă. 

O revoluţie şi mai mare ar fi - ce-i drept - dacă ve
chea noastră casă s-ar transforma în tipografie social-demo
crată. Pentru aşa ceva însă ar trebui să dai dovadă de multă 
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abilitate. Casa aparţine acum fratelui meu Hermann, dacă nu 
cumva a vîndut-o între timp. S-ar hotărî cu greu să o vîndă, 
dacă ar şti ce destin o aşteaptă. Mă rog, nu e vorba de eva 
care să se schimbe de azi pe mîine ; ar fi prea frumos să fie 
aşa. 

Şi-acum, rămîneţi cu bine, mai vin eu odată la Barmen şi 
atunci vă voi vizita, iar dumneavoastră îmi veţi povesti ce 
porcării s-au comis pe vremea legii împotriva socialiştilor248). 

Calde salutări, 

Al dv. 
F. Egels 

Dupa : „ Vorwarti" (ediţia de sea;ă) 
din 24 noiemb-ie 1920 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

252 

Engels către Victor Adler 

la Viena 

Londra, 12 dec. 1890 

Dragă Adler, 
Tocmai cînd eram pe punctul să-ţi mulţumesc pentru tele

grama ta şi a soţiei tale, am primit scrisoarea ta din 9 crt. cu 
cecul returnat al lui Aveling 249). îţi trimit, în schimb, cecul 
alăturat, în valoare de 10,4 lire, inclusiv spezele, care va i 
onorat la sucursala locală a aceleiaşi bănci ; acest cec nu se 
va mai întoarce. 

La Aveling, numai dezordinea boemei literare duce la 
asemenea neglijenţe ; iată ce se întîmplă cînd la boheme e 
avidă de un cont curent la bancă. „Aşa tînăr şi deja boem", 
am putea spune. De altfel, tocmai s-au anunţat amîndoi că 
vin la masă. Bună ocazie ca lui să-i trag o săpuneală pentru 
toata încurcătura, iar ei pentru laudele exagerate cu care m-a 
copleşit în Sozialdemokratische Monatsschrift" 250). Un singur 

m) In original, această frază a fost scrisă în dialect reaan. -
Nota red. 

249) Vezi volumul de faţă, p. 466. - Nota red. 
!60) E. Marx-Aveling. „Fridrich Engels". - Nota red. 
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lucru este adevărat : barba mea creşte în mod curios într-o 
singură direcţie - de altfel, din motive foarte întemeiate, pe 
care te scutesc să le afli. 

Iţi mulţumesc mult pentru sfaturile pe care mi le-ai dat 
în legătură cu Louise ; şi eu aş vrea ca ea să rămînă la mme, 
iar dacă nu va fi posibil, îmi va fi foarte greu să mă despart 
de ea. Aş avea însă în permanenţă un sentiment de apăsare, 
la gîndul că de dragul meu a sacrificat alte obligaţii şi alte 
perspective. In sfîrşit, într-o săptămînă-două lucrurile se 
vor decide. In caz că rămîne, în iarna aceasta va trebui în 
orice caz să mai meargă o dată la Viena pentru a pune totul 
în ordine. 

In ceea c� priveşte surmenajul, cred că la Viena primejdia 
era foarte mare. Aici, dimpotrivă, nici nu poate fi vorba de 
aşa ceva. Treburi gospodăreşti nu va face şi nici nu trebuie 
să facă, fie şi numai din cauza servitoarelor care altminteri 
nu ar mai considera-o o adevărată lady. Ea trebuie doar să. 
dirijeze şi să supravegheze. In schimb, va prelua munca de 
secretară ; eu îi voi dicta sau î i  voi da să copieze, pentru ca 
astfel să-mi cruţ ochii. Ii voi preda apoi diferite materii : întîi 
(himia, apoi franceza. Ea şi-a manifestat dorinţa de a înyăţa 
şi latina. Şi în această privinţă o pot ajuta. După ma�ă dor
mim, iar scar. între 11  şi 12 jucăm cărţi pentru ca eu să-mi 
odihnesc ochii după citit ; apoi, dacă creierul e odihnit, şi som
nul e mai uşor. Eu îi ştiu, de altfel, această ponire de a se 
jertfi pP.tru alţii şi tocmai acest lucru ă reţine să insist 
prea mult să rămînă la mine. Am discutat chestiunea pe larg 
alaltăieri seară şi piedica principală mi se pare a fi tocmai 
mama ei, căreia abia ieri i-a comunicat intenţia de-a rămîne
aici. Fireşte că răspunsul mamei va fi hotărîtor. Dar cum 
m-aş simţi eu, dacă ar trebui să-mi spun că am făcut-o pe 
Louise să renunţe la o carieră nouă, promiţătoare şi potri\·ită 
pentru ea, oferindu-i în schimb o situaţie în care ea ar trăi 
mereu cu sentimentul unei vinovă\ii faţă de mama ei ? 

Aşadar, departe de a· ·ţi lua în nume de rău observaţiile
în această privinţă, îţi sînt, dimotrivă. foarte 'cunoscător. 
Louise renuntă la sinceritatea ei spontană doar într-un singur 
caz : atunci �înd e vorba să-şi ascundă propriul ei sacrificiu. 
e aceea toţi sîntem obligaţi să fim foarte atenţi în privinţa eL 



Cale salutări soţiei şi copiilor, despre care Louise ne-a 
povestit multe lucruri amuzante, şi ţie însuţi de la Louise Şi 
de la 

După : Victor Adler, 
„Aufsatze. Reden und Briefe", 
eft I, Wien 1922 

2 5 3  

Al tău 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Johann Heinrich Wilhelm Dietz 

la Stuttgart 

Londra, 13 dec. 1890 

Mult stimate domnule Dietz, 
Trebuie să vă . mulţumesc fierbinte pentru minunatul dar 

pe care mi l-aţi trimis de ziua mea. Ilustraţiile lui Reinicke 
mi-au făcut o plăcee deosebită ; este entru prima oară cînd 
văd 1\icturi de gen germane din viaţa marilor oraşe ; nici urmă 
de preţiozitate sau afectare, care, de obicei, sînt atît de carac
teristice picturilor istorice şi de gen germane. La Reinicke l ip
se�te orice poză. Totul respiră viaţa autentică. 

Faptul că am sărbătorit pînă la ziuă, aşa cum se cuvine, 
a şaptezecea aniversare, ţi-a fost, desigur, relatat de cei trei 
magi 251) , reîntorşi la răsărit. Progresul mişcării în Germania 
îl văd şi-l aud zil�1ic. Iar aceasta e lucrul cel mai bun. 

Calde salutări, 

Pub:icat pent�u prima oara m : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi . 
XXVIII,  ed. rusă, 1940 

al dumneavoastră 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

251) Engels face aluzie la Bebel, Liebknecht şi inger, care au ve
nit ă-l sărbătorească oe Engels. - Nota red. 
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Engels către Karl Kautsky ,35 

la Stuttgart 

43 

Londra, 13 dec. '90 

Dragă Ka.utsky, 
Multe mulţumiri pentru cele două scrisori şi pentru ar-

1 icolul pe care mi l-ai dedicat 252), din păcate mult prea lau
dativ. Am trecut cu bine anjversarea zilei mele de naştere ; 
chiar dacl atară nu era ceaţă, capul îmi era destul de înceţo
şat pe la orele trei şi j umătate, cînd m-am dus la culcare. 
Am păţit aproape la fel ca tine în 1 883, de ziua mea de naş
tne, cînd petrecerea s-a desfăşurat în jurul patului în care 
zăceam. 

Alăturat îţi trimit un material pro'�izoriu cu privire la 
Brentano, e care te irog să fii atît de bun să-l introduci, dacă 
este posibil, chiar în numărul viitor l ziarului „N[eue] Z[ei]t". 
lndividul o să mă pomenească. El vrea să ţină în rezervă scri
sorile lui Gladstone pînă răspund eu ; dar trebuie să-l împie
dicăm s-o facă. 433 

în curînd îţi voi trimite şi un material din operele pos
tume ale lui Marx, ceva absolut nou, foarte potrivit şi de mare 
actualitate 253) . A şi fost transcris. Mai trebuie doar să-l reci
tesc şi, eventual, să fac o introducere de cîteva rînduri. Deo
camdată însă te rog să nu faci publică această intenţie. Am o 
groază de bătaie de cap cu corespondenţa şi cu răspunsurile 
la numeroasele scrisori şi n-aş putea spune exact cîd o voi 
face. 

Următoavele caiete din volumul IV a. lui Marx 135 nu pot 
şi nu trebuie în nici un caz să le încredinţez poştei sau altor 
mtermediari. Aşa că, deocamdată, nu vei primi nimic nou, 
după caietul 2. Aceasta se datoreşte şi faptului că în caietele 
le mai tîrziu se găsesc tot felul de digresiuni şi lungi pasaje 
şterse, care poate că n-ar mai trebui să fie transcrise ; cum în 
această privinţă este nevoie de o consultare permanentă, lu
rrarea nu se poate face decît aici. Mai tîrziu, cînd vei mai 
veni pe aici, iar eu mă voi fi familiarizat cu manuscrisul, vom 

252) K. Kautsky. „Friedrich Engels. Zu seinem siebzigsten Geburt
Lag". - Nota red. 

253) K. Marx. „Critica Programului de la Gotha". - Nota red. 
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vedea ce-i de făcut. Bineînţeles că de ce e 1a tine, te ocupi tu 
singur. 

Ţi-aş fi foarte îndatorat dacă mi-ai mai trimite încă 6 
exemplare din numărul 8 al revistei. 254) Cred că vor fi sufi
ciente . 

Acum trebuie să închei. Mai adaug cîteva rînduri către 
Dietz pe care te rog să i le transmiţi. 

Bătrînul tău 
F. Engels 

Publicat pentru prima oară Originalul în limba germană 
în întregime în cartea : „Aus der Tradus din limba ge:-mana 
Frihzeit des Marxismus. Engels 
Briefwechsel mit Kautsky". Prag, 1935 

2 5 5  

Engels către Laura Lafargue 

la Le Perreux 

iraga mea Laura, 
Două veşti bune. 

Londra, 17 dec. 1890 

Prima. Tradiţionala lăd iţă cu budinci , prăjituri şi alte 
dulciuri pentru Meme şi fraţii ei ţi-a fost expediată ieri, ca 
ide obicei, şi sper că îţi va parveni cel mai tîrziu vineri. Dacă 
nu, te rog să te adresezi la Bureau des Expeditions Grande 
Vitesse, Gare du Nord sau în str. Dunkerque nr. 23, P. Bi
geault sau în str. Bergere no. 1 8  lui E. D'Odiardi. 

A doua. Louise Kautsky rămîne definitiv aici. Cu asta 
s-a terminat cu necazurile mele. Se pare că ea preferă totuşi 
această ocupaţie, îndeletnicirii de a ajuta la aducerea e lume 
a copiilor altora. Iar noi ne înţelegem de minune. Ea conduce 
menajul şi a preluat şi munca de secretară, cruţîndu-mi astfel 
ochii şi permiţîndu-mi s-o fac să nu regrete că şi-a părăsit 
meseria, cel puţin pentru o vreme. Ea mă roagă să-ţi transmit 
salutări prieteneşti din partea ei. 

!54) - numere din ,,Neue Zeit". - Nota red. 
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Padlewsky merită un monument şi o pensie viageră. Nu 
atît pentru că a lichidat acea brută ordinară pe nume Seli
verstov, cît pentru faptul că a scăpat Parisul de coşmarul rus. 
Schimbarea de ton ce poate fi remarcată în presa pariziană 
Jupă comiterea acestui asasinat este realmente extraordinară 
?l dacă o puşlama ca Labruyere a găsit că merită să ajute la 
evadarea lui Padlewski, înseamnă că revirimentul de opinie a 
fost, într-adevăr, considerabil. Chiar şi boulangiştii şi „L'In
transigeant" vor trebui să urmeze acestei orientări. 

Dar aceasta este o reacţie tipic pariziană. Nici logica, nici 
raţiunea n-au putut împiedica entuziasmul şovin provocat de 
perspectiva unei alianţe cu ţarul 255). Pe neaşteptate se pe
trece ceva care iluminează ca un fulger minţile întunecate. 
Acum ei îşi dau seama că au devenii complicii acestei infamii 
r ficiale ruse şi că dacă ei înşişi nu au avut curajul unui act 
de eliberare, un polonez l-a avut ; şi cum ar putea ei, oare, 
să-l predea pe acesta „justiţiei" burgheze ? Entuziasmul faţă 
de ţar trece rapid asupra polonezilor şi nihiliştilor, iar ţarul 
este păcălit cu toată osteneala dată şi cu toţi banii cheltuiţi. 

Totuşi ,  rezultatul n-ar fi fost atît de impresionant, dacă 
0amenii noştri nu l-ar fi atacat pe ţar într-un mod atît de 
perseverent şi hotărît. 

In orice caz je m'en rejouis ! 256) 
Pumps a devenit dintr- o dată mai rezonabilă. Louise ş" 

cu mine am mai stat de vorbă cu ea. După ce am mustrat-o 
eu, a încasat-o şi din partea lui Percy şi acum e plină de 
amabilitate, nu numai faţă de Louise, dar şi faţă de Annie. 
Sper să fie ceva de durată, iar dacă nu, vina va fi a ei ; pen
t ru mine totul va fi clar şi voi proceda în consecinţă. De astă 
dată pot fi eu stăpînul şi voi fi. 

Ce se aude în legătură cu cele discutate de Paul cu Le
\Taut 436 ? Fortin îmi sorie că Paul împreună cu el ar dori să 
publice „18  Brum?r" în „Le Socialiste", dar că pentru asta 
au nevoie de consimţămîntul meu. I l-am dat bineînţeles cu 
plăcere. M-a informat că „La Revue Socialiste" intenţionează 
acel aşi lucru şi că ar vrea să publice din nou şi „Mizeria fi
l ozofiei". I-am răspuns că Marx nu mi-air ierta niciodată dacl 
aş încredinţa vreunul din m.nuscrisele sale unor oameni ca-

!55) A!exaidru al III-lea. - Nota red. zse) - mă bucur de cele întîmplate. - Nota trad. 
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pabili să introducă în ele tot soiul de modificări ; în ceea ce 
prive�te „Mizeria", după toate neplăcerile pe care mi le-a pro
vocat 437, n-aş consimţi la reeditarea ei decît sub formă de 

carte şi numai după ce aş fi primit toate garanţiile că pro
misiunea va fi ţinută. 

Cele_scrise de Paul cu privire la rolul jucat de Rotschilzi 
în falimentul Baring nu pare lipsit de temei. Familia Baring 
este suficient de bogată pentru a acoperi toate pierderile şi să 
mai rămînă şi cu ceva în plus ; garanţii pot fi absolut liniştiţi. 
Dar desigur că Baringii nu mai pot fi o casă de prim rang ş1 
nu mai pot rămîne în continuare agenţi financiari ai guver
nului argentinian. Rotschilzii le vor lua cu siguranţă locul. Şi 
pentru a smulge asentimentul guvernului argentinian, comite
tele argentiniene din Franţa şi Germania trebuie să se opună 
propunerilor foarte rezonabile ale comitetului din Londra (în 
interesul tuturor părţilor) şi să insiste asupra plăţii în bani 
peşini a cupoanelor pe care londonezii ar fi gata să o amine 
pe timp de trei ani, transformînd suma într-o nouă datorie . 
Iar gobe-mouches 57) presei pariziene payes comptant 8) vor 
munci e ruptele în interesul Rotschilzilor. 

Mă tem că pentru o vreme scrisoarea de faţă este ultima 
mai lungă e care o primeştţ„ Am atît de mult de lucru, incit 
corespondenţa va trebui să o limitez la strictul necesar. Mă 
aşteaptă pe curînd o răfuială cu Brentano (prefaţa la ediţia 
a 4-a a Capitalului 433) şi astfel de lucruri nu pot fi dictate. 

Calde salutări lui Meme. Mereu al tău, 

�ien des choses a Paul. 

Pubacat pentru prima oară 
in cartea : F. Engels, P. et 
L. Lafargue. „Correspondance1·, 
t. II, Paris, 1956 

mi - nătărăii. - Nota trad. 

F. Engels 

Originalul în limba engleză 
Tradus din l imba engleză 

f!8) - plăţi cu bani peşini. - Nota trad. 



Scrisori din 1890 

2 5 6  

Engels către Wilhelm Liebknecht 

la Berlin 

47 

Londra, 18 dec. 18) 

Dragă Liebknecht, 
Ai ghicit exact numele. 
Nu înţeleg însă ce rost ar avea reeditarea acelei cores

pondenţe confuze, astăzi de neînţeles, din cauza limbajului ei 
hegelian 438. Vrei s.ă tipăreşti tot ce poartă semnătura lui Marx 
sau este vorba de începerea seriei de „Opere complete" pro
iectate de Paul Ernst şi de tine sub formă de broşuri sau fas
cicule ? 

Impotriva unei asemenea iniţiative protestez din capul 
locului şi o voi face şi e viitor. 

Pentru reeditarea sub formă de brosuri a unor lucrări se
parate ale lui Marx, care astăzi pot fi 

'
înţelese fără adnotări 

>i comentarii, adică pentru o simplă retipărire fără nici un 
fel de adnotări şi comentarii, îmi dau bucuros consimţămîntul. 
Dacă însă vei pune în aplicare planul pe care mi l-ai propus 
ai ci, mă voi opune categoric. 

O introducere nu pot să scriu. Cel mult aş putea scrie re
feritor la acelstă corespondenţă, că Marx mi-a spus de mai 
multe ori că Ruge i-a redactat toată corespondenţa, împănînd-o 
c u  tot soiul de inepţii. 

Dacă nu m-aţi mai sîcîi atîta, aş avea răgazul să termin 
volumul al III-lea 259), şi atunci aş putea face eu însumi ceva ca 
lumea în sensul acesta. Ţi-am mai spus, a trecut vremea cînd 
puteam să scriu pentru tine la comandă. Aşadar, nu-mi mai 
asum nimic nou, nici măcar dacă ar fi vorba doar de trei rîn
duri, pînă nu termin maldărul de lucrări pe care l-am început. 

Cînd nu poţi scrie decît la lumina de zi, şi asta cel mult 
trei, adeseori doar două ore pe zi şi pînă şi atunci cu întreru
peri, trebuie să înţelegi că orice scrisoare inutilă îţi răpeşte 
timpul cel mai bun. Unde mai pui că, timp de 12 zile aproape 
că nici nu se lumina. 

Aşadar, fă-mi hatîrul şi lasă-mă să-mi văd liniştit de 
treabă. 

259) - al „Capitalului". - Nota red. 
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Pasajul din Sybel 260) nu l-am putut găsi, deşi l-am căutat 
mult. Este în mod intenţionat atît de bine ascuns încît o simpl1 
răsfoire nu-i suficientă pentru a-l descoperi. Dar cum tu te 
ocupi de Bismarck, nu ţi-ar strica de loc dacă ai cerceta tu 
însuţi această importantă sursă şi atunci ai găsi şi singur res
pectivul pasaj în volumul IV sau V. 

Cele mai cordiale salutări din partea noastră familiei tale 
şi sărbători fericite. 

Al tău 
F. E. 

Astăzi, Dietz mi-a amintit din nou de reeditarea Ori
ginii 261) .  Cum să mai termin toate ace5tea dacă n-am linişte ? 

Publicat pentru prima oară în : 
K. Marx şi F. Engels. Opere, 
VO!. XXVIII, ed. rusă, 1940 

257 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Friedrich Adolph Sorge 

la Hoboken 

Dragă S[orge], 
Am primit scrisorile tale pînă la 9 crt. Scrisorile mele fo

loseşte-le cum vei crede de cuviinţă 439. !mi pare bine că te-ai 
adresat lui Schl[liter] în problema onorariului262) şi că lucrurile 
s-au aranjat. Ţinînd seama de condiţiile lin Germania, ceea ce 
ţi s-a oferit este foarte mulţumitor. De altfel, Schoenlank, care 
a scris despre asta, este un individ decăzut care nu se jenează 
să folosească orice prilej pentru a stoarce bani de la partid. Lt 
Congresul de la Halle a dovedit-o din nou. 

Am de lucru pînă peste cap, aşa se şi explică această carte 
poştală. Acuma trebuie să rezolv cazul Brentano şi anume „în 
mod definitiv si irevocabil" 433. 

Louise K[�utsky] s-a hotărît să rămînă la mine definitiv. 
Bineînţeles că sînt mai mult decît mulţumit şi îi sînt profund 

280) H. Sybel. „Die Begrindung des deutschen Reiches durch Wil
helm I." - Nota red. 261) F. Engels. „Originea familiei, a proprietăţii private şi a sta
tului". - Nota red. 

2) Vezi volumul de faţă, p.  470. - Nota red. 
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recunoscător acestei fete atît de bune. Ea sacrifică mult pentru 
mine, dar din fericire am şi eu posibilitatea de a-i putea oferi 
o si tuaţie pe care la Viena n-ar fi putut-o avea. Ea îmi conduce 
gospodăria şi face şi o bună parte din munca de secretariat -
exact ceea ce aveam nevoie. Aşadar, vezi că deocamdată nu pot 
accepta invitaţia voastră atît de amabilă de a mă muta la Ho
bokcn, aşa că închiriez din nou locuinţa pe o perioadă de trei 
ani 263). 

Sper că, atunci cînd va sosi această scrisoare, soţia ta va 
fi din nou sănătoasă. Schorlemner nu va putea veni nici anul 
acesta de Crăciun din cauza unei otite rebele ; altminteri riscă 
să surzească. Deci, pe curînd, mai mult. Sărbători fericite ! 

{Londra] 20/12/90 

Pub:icat pentru p rima oară 
în tr-o formă pre;curtată în cartea : 
„Briefe und Auszige aus B-iefen 
:on Joh. Phil. Becker, Jos, Dietzgen, 
Friedrich Engels, Karl Marx 
u.A. an F.A. Sorge und Andere". 
Stuttgart, 1906 �i în întregime în : 
K. M arx şi F. Engels. Opere, 
vol . XXVIII, ed. rusă, 1940 

258 

Bătrînul tău 
F. E.  

O �igi.alul în limba germană 
Tradus din limba germană 

Engels către Leo Frankel 

la Paris 

Londra, 25 decembrie 1 300 

Dragă Frankel, 
Deoarece dispun de cîteva minute libere - o raritate 

în timpul zilei (numai ziua mi se permite să scriu) - mă gră
besc să-ţi răspund. 

îţi mulţumesc sincer pentru telegrama ta şi bunele urări 
care au urmat ; trebuie să-mi cer scuze că n-am confirmat ime
diat pri mirea celei dintîi. Corespondenţa m-a copleşit însă în 
adevăratul sens al cuvîntului. 

3) Vezi volumul de faţă, p. 436. - Nota red. 
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Dar acum să lăsăm deoparte complimentările şi să discu
tăm despre problema principală a scrisorii tale. Punctul tău de 
vedere privind disensiunile franceze 40, perfect explicabil prin 
lunga ta absenţă din mişcarea franceză, mi-era cunoscut din 
articolele tale din „Săchsische Arbeiter-Zeitung" 264) oare mi-au 
fost trimise din Berlin. Aceste conflicte sînt tot atît de regre
tabile şi de inevitabile cum au fost la vremea lor disensiunile 
dintre lassalleieni şi eisenaohieni, pentru simplul motiv că în 
ambele cazuri în fruntea uneia din cele două părţi s-au cocoţat 
nişte afacerişti abili, care vroiau să folosească partidul pentru 
propriile lor interese meschine ; fireşte, atîta vreme cît parti
dul le-o tolera. De aceea, cu Brousse et Co. se poate colabora tot 
atît de puţin pe cît se colabora cu Schweitzer, Hasselmann şi 
consorţii. Dacă, la fel ca mine, ai fi partiipat şi tu la luptă, 
cu toate implicaţiile ei, şi asta de la bun început, ţi-ar fi tot 
atît de limpede ca şi mie că, în acest caz, unificarea ar însemna 
în primul rînd o capitulae în faa unei bande de intriganţi şi 
arivişti, care vinde în permanenţă 1burgheziei dominante ade
văratele principii fundamentale şi metodele de luptă demult 
verificate ale partidului, pentru a-şi asigura o situaţie perso
nală privilegiată, iar muncitorilor care-i urmează mici şi neîn
semnate avantaje. Aşa stînd lucrurile, unificarea ar echivala cu 
o capitulare totală în faţa acestor domni. Tratativele purtate în 
timpul Congresului de la Paris din 1889 35 au confirmat pe 
deplin cele de mai sus. 

V nif icarea se va face, la fel ca în Germania, dar ea nu 
poate fi de durată decît dacă lupta e dusă pînă la capăt, dacă 
se înlătură contradicţiile, iar netrebnicii sînt izgoniţi de către 
propriii lor adepţi. Cînd germanii erau la un pas de unificare, 
Liebkncht susţinea unificarea cu oice preţ. Noi ne-am opus : 
Iassalleienii erau aproape de destrămare, trebuia doar aşteptat 
;fîrşitul acestui proces şi unificarea ar fi venit de la sine. Marx 
a scris o lungă critică în legătură cu aşa-numitul program de 
unificare, care a fost difuzată sub formă de manuscris 25). 

N-am fost ascultaţi. Rezultatul : a trebuit să-l luăm e Has
selmann la noi, să-l reabilităm în faţa lumii şi după şase luni 
să-l excludem totuşi ca pe un derbedeu. A mai trebuit apoi să 
includem în program stupidităţile lassalleiene şi să-l compro
mitem astfel definitiv. A fost o dublă blamare care ar fi putut 
fi evitată dacă n-am fi fost atît de nerăbdători 2s2. 

m) L. Frankel. „Zur franzosischen Arbeiterbewegung". - Nta red.. 
95) K. Marx. „Critica Programului de la Gotha". - Nota red. 
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In Franţa posibiliştii sînt implicaţi într-un proces de des
compunere asemănător cu cel al lassalleienilor în 1 875. Condu
cătorii ambelor curente care au rezultat din sciziune 409 sînt, 
după părerea mea, la fel de incapabili. Acest proces, în care 
conducătorii se mănîncă între ei, împingînd însă spre noi o 
bună parte din masa de muncitori, noi îl putem, după părerea 
mea, submina şi frîna - dacă nu chiar să-l stopăm cu totul -
numai printr-o singură greşeală : dacă facem încercări prema
ture de unificare. 

In acest sens noi am şi făcut un pas hotărîtor care în orice 
caz grăbeşte unificarea, ba ar putea chiar s-o şi realizeze ime
diat. La propunerea mea - după consfătuirea pe care Tusssy 
a avut-. cu Aveling, Bernstein şi Fischer (actualmente în con
ducerea partidului) - mai întîi francezii (marxiştii noştri) şi 
apoi germanii la Halle, cărora li s-au alăturat elveţienii, da
nezii, suedezii şi austriecii, au hotărît în unanimitate să nu ţină 
în 1891  un congres separat, ci să meargă la congresul de la Bru
xelles 401, convooat de posibilişti ; aceasta după ce belgienii vor 
fi acceptat condiţiile puse de noi în 1 889, dar pe care posi
biliştii le respinseseră, deşi erau foarte rezonabile. Admiţi că 
noi am făcut o mare concesie, dat fiind că majoritatea covîrşi
toare a partidelor europene erau de partea noastră. Am pro
cedat însă astfel, deoarece ştim că posibiliştii trebuie combătuţi 
cu aceleaşi arme şi metode de luptă ca ale lor pentru a pune 
:ipăt cît mai grabnic domniei lui Brousse aici şi a lui Allemane 
acolo. De îndată ce masele de muncitori posibilişti vor înţelege 
că în Europa ei sînt izolaţi şi că, în afară de dl. Hyndman et 
Co. (care se află în aceeaşi situaţie ca şi Brousse faţă de ade
renţii lor), ei n-au nici un alt aliat sigur şi că toată fanfaro
nada nu servea decît şefilor, zarva va înceta. Iată ce va înfăptui 
congresul. 

Mai aşteaptă o jumătate de an. Orice încercare din partea 
noastră de a ajunge mai repede la o înţelegere ar fi interpre
tată atît de Brousse cît şi de Allemane drept o dovadă a slă
biciunii noastre, făcîndu-n� mai mult rău decît bine. Dar cînd 
\'a veni momentul potrivit şi pînă atunci, după părerea mea, 
nu mai e mult, muncitorii posibilişti ni se vor alătura la fel 
ca şi lassalleienii odinioară, şi anume fără ca noi să fim siliţi 
ca, odată cu ei, să acceptăm în posturi de conducere intriganţi, 
trădători şi oameni de nimic. 

Nimeni nu poate dori mai mult decît mine un puternic 
partid socialist în Franţa. Dar eu ţin seama în măsura cuvenită 
de situaţia exist€ntă şi doresc ca acest lucru să se realizeze 
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doar pe o bază reală care să-i asigure o mare stabilitate fără a 
provoca o mişcare trădătoare, a la Brousse. 

Calde salutări de la 

bătrînul tău 
F. Engels 

Îţi mulţumesc şi pentru articolul din „Bataille" 441 ; Louise 
Kautsky, care se află şi rămîne la mine, îţi transmite salutări 
cordiale. 

Din limba maghiară 
după : .. Nepszava�, Budapest, nr. 1 30 
din 3 iunie 1906 

259 

Originalul în limba maghiară 
Tradus din limba germană 

Engels către G. Blume 12 

la Hamburg 

Londra, 27 decembrie 1 890 

Stimate tovarăşe, 
Felicitările prieteneşti, pe care mi le-aţi adresat în numele 

reprezentanţilor a 596 OOO de muncitori germani întruniţi în 
congres, mi-au fost transmise de dl. Stinleih. Cred că nu e ne
voie să vă asigur că m-am bucurat foarte mult aflînd că, la 
acel congres, gîndul vostru s-a îndreptat spre mine. Din păcate 
nu pot să aduc mulţumirile mele tuturor delegaţilor, împrăştiaţi 
acum din nou în toate colţurile Germaniei şi trebuie să mă li
mitez să exprim mulţumirile mele cele mai călduroase pre
şedintelui congresului şi să-l asigur sincer că, ntîta timp cît voi 
mai avea puterea necesară, voi continua neobosit lupta pentru 
eliberarea clasei muncitoare. 

Din : .,Begrlndung der Beschllsse 
des vom 8. bis 1 1.12.  in Berlin 
i bgehaltenen Hilfskassenkongresses", 
Hamburg, 1891 

Al dv. devotat 
F. Engels 

Originalul în limba germană 
Tradus din limba germană 
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Paul Lafargue către Nikolai Franţevici Danielson 

la Peters burg 

Le Perreux, 14/12/89 

Mult stimate domn, 
Vă mulţumesc p2ntru scrisoarea dv. şi pentru informaţiile 

privind articolele mele ; de la editoarea 1) revistei 2) n-am pri
mit încă nimic 3). 

Engels are mereu necazuri cu ochii ; dar cum el este foarte 
prudent, cred că starea lor mai degrabă s-a îmbunătăţit. Lui 
Engels nu-i prea place să vorbească despre el însuşi ; aflu 
despre sănătatea lui, care, din fericire, este satisfăcătoare, doar 
prin intermediul unor terţe persoane. 

în momentul de faţă lucrează la volumul III 4) . Kautsky 
il ajută 43• Cuno?teţi desigur scrisul mărunt l lli William 5). 
în manuscrise este şi mai greu de descifrat, deoarece conţin o 
serie de prescurtări, pe care trebuie să le ghiceşti, ştersături 
şi deasupra sînt făcute corecturi pe care trebuie să le desci
frezi ; este tot atît de greu de citit ca un palimpsest grecesc 
cu ligaturi. Kautsky citeşte primul şi face o transcriere după 
manuscris, pe care Engels o revede şi o completează pe baza 
altor manuscrise. într-una din ultimele sale scrisori, Engels îmi 
relata că e foarte mulţumit de această metodă de lucru şi că, 
în descifrarea textului lui William, Kautsky s-a dovedit foarte 
iscusit. 

Engels a împlinit de curînd 69 de ani şi, după cum îmi scrie 
el, oricum ai întoarce cifrele, tot 69 iese ; i-am răspuns că ar 
trebuie să împlinească 99 de ani, pentru ca, răstunînd cele 
două cifre, să iasă doar 66. Este absolut extraordinar cum de 

1) Anna Mihailovna Evreinova. - Nota red. 
2) „Severnîi Vestnik". - Nota red. 
3) Vezi volumul de faţă, p. 287-288. - Nota red. 
4) al „Capitalului". - Nota red. 
s) Pseudonim al lui Karl Marx. - Nota red. 
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reuşeşte să facă faţă muncii de editare a lucrărilor lui William 
şi unei voluminoase corespondenţe cu aproape toate ţările Eu
ropei şi Americii. Nu ştiu dacă dv. vă scrie în limba rusă. O 
::iteşte fără dificultate şi, de regulă, scrie în limba celui cu 
::are corespondează. Este un adevărat poliglot. Cunoaşte nu 
numai limbile literare, ci şi dialecte, ca, de pildă, pe cel islan
dez, sau limbi vechi - catalana şi provensala. Cunoştinţele sale 
lingvistice nu sînt cîtuşi de puţin superficiale ; în Spania şi 
Portugalia am citit scrisori ale lui către prietenii de acolo, care 
declarau că respectivele scrisori sînt redactate într-o foarte 
corectă spaniolă sau portugheză. După cîte ştiu, scrie şi în ita
liană. Nimic nu este mai greu decît să nu încurci în scris aceste 
trei limbi înrudite care se aseamănă atît de mult între ele. 
Engels este într-adevăr un om minunat. N-am întîlnit nicioddtă 
pe cineva oare să fi 'ămas atît de tînăr şi dinamic, avînd tot
odată cunoştinţe enciclopedice atît de vaste. Cînd te gîndeşti 
că, timp de 20 de ani, a condus o firmă comercială din \Ian
chester, nu poţi să nu te întrebi : cum a găsit timpul necesar 
pentru a acumula atîtea cunoştinţe în capul său, care, de altfel, 
în opoziţie cu statura sa înaltă, nu este prea mare. 

Ii voi comunica lui K[autsky] ceea ce spuneţi despre el ; 
ca şi mine, va fi bucuros să afle că lucrările sale găsesc apre
ciere în Rusia, la fel ca în Germania şi Franţa. 

Articolele mele vor conţine o serie de diagrame ; statistica 
filozofică şi comparată este de neconceput fără astfel de repre
zentări grafice. Vă trimit unul din aceste tabele. Dacă re\·ista 
doreşte, aş putea să-i trimit clişeele tabelelor. Aş prefera însă 
să le refacă ea, dat fiind că intenţionez să-mi extind cercetări!e 
pînă în 1 888 în loc de 1 886.  Aş putea să comand eu executarea 
gravurilor care nu costă scump, deoarece pot fi reproduse prin
tr-un procedeu de fotogravură, de felul probei pe care v-o 
trimit. 

Cu prietenie, 

Publicat pentru prima oară în revista 
„Letopisi marksizma", II, 1926 

al Dv. 
P. Fm·ga ule 

Originalul în limba franc�ză 
Tradus din limba germană 
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Adnotări 

1 ln limba română iau fst traduse următoareJe lucrări ale lui En
gels la sourtă vreme după apariţie : „Originea familiei, a proprie
tăţii private şi a statului", (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 21 ,  Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 25-173) şi articolul 
„Situaţia politică din Europa" (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, 
vol. 21 ,  Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 308-315). 

ln limba română „Origiea familliei ,  a proprietăţii private şi 
a statului" a fost tadusă de Ioan Nădejde şi a prut în „Con
temporanul", la I aşi (1885-1886). Este printre primele traduceri 
integrale din lume, făcută după ediţia I din 1884, traducere cu
nocută şi aprciată de F. Engels. Ulterior, în 1891, în ziarul 
„Munca", Bucureşti, a apăr>ut articolul „Preistoria familiei" (Bach
ofen, Mac Lennan, Morgan), care reprezintă primele 12 alineate din 
introducerea lui Engels la ediţia a IV-a din 1891 a cestei lucrări. 

„Contemporanul" - revistă politică, ştiinţifcă şi literară 
română, de orientare general-democratică, scialistă, apărută la 
Iaşi din iulie 1881 pînă în mai 1891,  mai întîi bilunar, apoi lunar, 
sub îngrijira Lui Ioan Nădejde. Spiritul vctor al revistei a fost 
C. Dobrogeanu-Gherea. A militat împotriva obscurantismului, pen
tru răspîndirea ateismului, a evoluţionismului darwinist şi a prin
cipiilor fundamentale ale marxismului. A promovat o literatură 
realistă, u tematică p redilect scială. 

„Situaţia politică din Europa" a apăl'Ut în publicaţia „Revista 
socială", nr. 2, dcembrie 1886. 

„Revista socială", ore a apărut la Ia5i la 10 aprilie 1 884, a 
fost cea dintîi publicaţie toretică socialistă din ţara noastră. Deşi 
în paginile „evistei sociale" şiau făcut loc unele idei ic-b-gheze 
portuniste, iar pe alouri, ideile marxiste erau prezentate n md 
confuz, prin bogatul conţinut de idei pe linie marxistă, a a avut 
un rol însemnat în p regătirea din punct de vdre dolog�c a for
mării partidului muncitorsc socialist din România. „Revista s
cială" ocupă un loc de frunte în istoria presei muncitoreşti. - 7. 

2 Regulamente de 'ganizare şi conducere a Moldovei şi Ţării Româ
neşti, preconizate prin convenţia de la A kkerman şi intcmite po
triv�t prevederilor tratatului de la Adrianopol (1829). Puse în apli
care în 1831 în Ţara Românească şi în 1832 în Moldova, llb în
drumarea şi supravegherea generalului Pavel Kisseleff, rgulamen
tele organice au menţinut şi întărit privilegiile boierimii care con-
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tinua să fie da�a conducătoare în stat. Ele au constituit o aspră 
le,iJlaţie agrară şi un instrument de represiune capabil să frîngă 
rezistenţa ţărănimii, ceea ce l-a determinat pe K. Marx să le ca
ra'terizeze drept „codicele muncii de clică" �i „o expresie pozi
tiva a goanei după supramuncă". Regulamentele organice au în
grăd i t  puterea domnească, au introdus principiul separării puterilor 
în stat, au instituit adunările obşte5ti (embrion al regimului parla
mentar), au reorganizat vechile servicii publice şi au reat altele 
noi. Prin prevederile lor politice 5i eonomice-administrative, regu
lamentele organice au favorizat dezvoltarea capitalismului, deschi
zînd astfel burgheziei drumul spre puterea p.itică. Cuprinzîna 
dispoziţii aproape idenUce, regulamentele organice au pregătit uni
rea celor două ţări într-un singur stat, ceea ce, de fapt, anticipau 
ambele regulamente, n cite un articol din p artea lor finală. Dar, 
deşi au constituit o lege fundamenală care, în genera!, a favoriza. 
dezvoltarea celor două ţări române, regulaentele rganice au de
venit, în scurt timp, datorită dezvoltării capitalismllllui , o piedirâ 
pentru prorsul economic, social şi politic al p rincipatelor. - 9 

3 In scrisarea a din 11 (23) decembrie 1887, Danielson l anunţă p e 
Engels că în Rusia s-a înfiinţat Banca agricolă a nobililor. 

Banca agricolă a nobililor, înfiinţată în 1885, avea menirea de 
a-i sprij ini pe moşierii nobili prin acordarea unr cedite garan
tate de ipoteci asupra pămîntului, în condiţii avantajoase pentru 
moşieri. Guvern11 ţarist a acordat acestei bănci un important ajutor 
financiar. Imprumuturile se dădeau pe termen lung şi cu o do
bîndă mai mică deoît la celelalte bănd din Rusia. - 1 0, 

4 Asemenea afirmaţii se întîlnesc în lucrările Jui Herzen „Scrisori 
din Fra11ţa �i Italia" (prima scrisare) şi  "Despre evoluţia i deilor 
revoluţionare în Rusia". - 11, 122. 

5 Rcenzia la ediţia engleză a volumului I al „Capitalului" a fo>t 
publicată în revista „Athenaeum" nr. 3027 din 5 martie 1887. - 1 1  

6 Este vorba d e  teoria „utilităţii marginale" printre ai cărei autori >e 
numără şi William Stanley Jevons - teorie conomică vulgară, 
burghezo-apologetică, apărută în deceniul al 8-lea al ecolului al 
XIX-lea în opoziţie ou teoria valorii bazate pe muncă a lui Marx. 
Potrivit a'estei teorii, la baza valorii nu stă munca scialmente 
necesară, ci aşa-numita utilitate marginală a măTfii, "eflectînd 
aprederel >ubiectivă a mărifii care satisfa'e nevoia cea mai strin
gentă a cumpărătorilor. După părerea adepţilor teoriei „utilităţii 
marginale", toria vailorii bazate pe muncă ar fi grşită, întrucî� 
în realitate, spuneau ei, peţurile nu coincid cu vloarea, care, de 
obicei, este determinată de factori accilentali şi nelegaţi de pro
ducţie, cum ar fi raritatea mărfii şi altele. Fiind unul din mijloa
cele de camuflare a explatării forţei de muncă salariate în cap1-
talism, teoria „ utilităţii marginale" . este larg răspîndită în economia 

politică burgheză contemporană. - 1 1, 1 05, 331. 

în august 18!7 Danielson îi anunţa lui Engels moartea lui Lopatin, 
care pe atunci se afla în fortăreaţa Schlisselburg. Engels s-a 

adresat imdiat lui Lavov cu rogămintea de a verific! această 
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ştire (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 3 6 ,  Editura PoUtică, 
Bucure5ti, 1986, p. 629). 
Ştirea s-a dovedit a i i  falsă ; vezi şi volumul de faţă, p .  12 - 12. 

8 Incerdnd să împiedice cre5terea mi5cării muncitoreşti revoluţio
nare, Bismarck a recurs, pe lingă politica represiunii, şi la o po
litică de concesii. ln 1 8 8 1 ,  guvernul a emis un p rogram demagogic 
de legislaţie sxială. Dar acest program, pe care înerca să-l pre
zinte ca pe o mani fstare a grijii deosebite faţă de muncitori, era 
foarte inconsistent şi a fost înfăptuit într-un mod extrem de lent 
şi de inconsecvent. Astfel, abia în 1883 a fost adoptată lega cu 
privire la asigurarea obligatorie pentru caz de boală, n 1884 cea 
cu privire la asigurarea pentru accidente, în 1 889 legea cu privi�·e 
la asigurarea pentru batrîr1eţe 5i invaliditate. Dar toate aeste legi 
nu erau de natură să satisfacă clasa muncitoare întrucît fondurile
sociale ale asigurărilor erau constituite d i n  cotizaţiile muncitorilor 
5i doar o treime o reprezenta contribuţia patronilor. In afară de 
aceasta, Bbmarck refuza cu îndărătnicie să examineze p roblema 
reducerii zilei de muncă şi cea a liitării muncii femeilor şi cpi
ilor. - 12. 

9 Este vorba de circulara ministrului afacerilor externe al Prusiei 
Puttkamer din 11 aprilie 1886 cu privire la grevele muncitore5ti, 
prin care se prevedea aplicarea flnor ma�uri represive împotriva 
muncitorilor grevi5ti. Pe baza acestei circulare autorităţile poliţie
ne5ti i-au expulzat pe conducătorii sindicatelor, au diz@lvat ace5te 
sindicate 5i au interzis întrunirile lor. Casele muncitoreşti de aju
tor reciproc au fost închise ca fiind asociaţii muncitoreşti. La di
zolvarea sindicatelor şi a ca�e!or de ajutor reciproc, bunurile lor 
au fost confiscate de către stat. - 13. 

1 0  Bismarck a încercat p rintr-un proiect de lege prezentat Reichs
tagului la 14 ianuarie 1888 să pr-lungească acţiuna legii excepţio
nale împotriva socialiştilor pînă la 30 septembrie 1893, precum şi să 
înăsprea>că prevederile acestei legi. Proiectul prevedea pdep�e 
�porite pentru difuzarea literaturii socialiste şi pentru participarea 
la asociaţiile social-democrate, ajungînd pînă la expulzarea din 
\Ură şi retragerea cetăţeniei. 

Legea excepţională împotriva socialiştilor a fost introdusă 
la 21 octombrie 1878 de guvernul B ismarck cu prij inul majorităţii 
Reichstagului în vederea luptei împotriva mişcării socialiste şi 
muncitoreşti. In virtutea acestei legi, Paritidul social-democrat din 
Germania era declarat în afara legii ; au fost faterzie toate orga
nizaţiile partid·ului, organizaţiile muncitoreşti de masă, p resa so
cialistă 7i muncitorească, a fost confiscată literatura socialistă, iar 
social-democraţi i  au fost supu7i represiunilor. Valabilitatea legii era 
prelungită la fiecare 2-3 ani. Dar partidlll sociaJ-democrat a izbu
tit, cu sprijinul activ al lui Marx şi Engels, să învingă elementele 
oportuniste, ca şi tendinţele "ultra-stîngiste" din rîndurile sale, să 
îmbine în timpul cit a fost în vigoare legea excepţională, în md 
just, munca ilegală cu folosirea posibilităţilor legale ale luptei, să 
întărească 5i să lărgească considerabil influenţa sa asupra maselor. 

Sub presiunea mi5cării muncitoreşti de masă, legea epţi
nală a fot abrogată la 1 octombrie 1890. Engels face o apreciere 
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a>upra acestei legi in articolul său „Bismarck şi partidul muncit
resc geran". (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Editura 
Politică, Bucure5ti, 1964, p .  297-300). - 13, 283, 305, 330, 355, 358, 
369, 374, 407, 410,  415, 417.  

11 Este vorba de criza prezidenţială izbucnită in Franţa in urma de
mascării maşinaţiilor de specmlă săvirşite de Wilson, ginerele pre
şedintelui republicii, Grevy. Wilson s-a dovedit  a fi complicele ge
neralului Cal farel, 5eful statului major al Franţei, învinuit de 
vmzarea ordinelor Legiunii de onoare. După intentarea unei adi
uni judiciare împotriva lui Wilson, Grevy a fost nevoit să-şi dea 
demi5ia la 1 decembrie 1887. fn calitate de candidaţi la postul de 
pre5edinte au fost propuşi republicanii moderaţi S. CaTnot, Ferry, 
Freycinet şi alţii ,  iar din partea extremei drepte - Sausier 
Can didatura lui Ferry a stirnit proteste vehemente din partea or
ganizaţiilor de stînga şi a muncitorilor parizieni. Blanquiştii, con
du5i de E. Eudes, fostul general al Comunei, şi de M. E. Vaillant, 
membru al Consiliului municipal al Parisului, au organizat îm
preună cu guesdiştii (vezi adnotarea 25) cîteva mitinguri şi de
monstraţii împotriva alegerii dui. După primul scrutin, Ferry şt 
Freycinet şi-au retras candidatura in favoarea lui  Carnot, care a 
şi fost ales. - 14, 25, 72. 

12 Posibiliştii - reprezentanţii curentului oportunist din m işcarea 
socialistă franceză, condus de Brousse, Malon şi alţii, care au pro
vcat in 1882 sciziunea Partidului muncitoresc din Franţa (vezi 
adnotarea 25) şi au format un nou partid sub denumirea de 
.,Partidul muncitoresc francez al socialiştilor-revoluţionaTi". Fiind 
in realitate adversari ai tacticii revoluţionaTe, liderii acestui cu
rent au proclamat principilll reformist : a ·lupta numai pentru rea
lizarea a ceea cc este „posibil", de aici şi denu mi-ea de „posibl
lişti". In anii '90 ei au p ierdut considerabil din influenţă ; in 1902 
majoritatea posibiliştilor au intrat în componenţa Partidului socia
list francez, partid reformist, fon dat de Jean Jaures. - 14, 54, 255, 
286, 365, 402, 422. 

13 După cum se pare, în scrisoare sa către Engels, Liebknecht �i-a 
exprimat teama că in cazul in care legea împotriva ocialiştilor 
va rămine în vigoare, el va fi nevoit să emigreze in America îm
preună cu familia. Unul dintre articolele u care a fost completat 
proiectul de lege prevedea, a măsură de pedepsire pentru activi
tate scial-democrată, expulzaea din ţară şi retragerea cetăţeniet 
(expatriere) (vezi şi adnotarea 10).  - 15. 

14. Engels se referă la conducătorii Partidului muncitoresc socialist 
din Amria de Nord. Partidul a fost creat in 1876 a Congresul 
de unificare de la Philadelphia, in urma fuzionării secţiilor a me
rkane ale Internaţionalei I şi a altor organizaţii ocialiste din 
S.U.A. Majoritatea membrilor 1partidului o alcătuiau imigranţii (mat 
ales germani) care nu prea aveau legături cu muncitorii autohtoni. 
1n cadrul partidului e dădea o luptă intre conducera reformistă, 
formată mai ales din lassalleeni, şi aripa marxistă, in fruntea că
reia se afla F. A. Sorge, tovarăş de luptă al lui Marx şi Engels. 
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Partidul a proclamat drept program al său lupta pentru socialism, 
dar, ca unare a politicii sctare duse de conducerea sa care ig
nora munca în îndurile organizaţiilor de masă ale proletariatului 
american, el nu a mai reuşit să devină un adevărat partid mar
xist-revoluţionar de masă. - 15, 125, 1 82, 298, 328. 

15 Engels se referă la  Asociaţia culturală a muncitorilor comunişti 
germani de la Londra, care a fost înfiinţată în februarie 1840 de 
Karl Schapper, Joseph Moll şi alţi militanţi ai Ligii celor drepţi. 
După organizarea Ligii comunişti!or, rolul conducător în Asciaţie 
l-au av·ut comunităţile locale ale Ligii comuniştilor. In 1847 şi 
1849-1850 Marx Şi Engels au partilcipat intens la activitatea Aso
ciaţiei. La 1 7  septembrie 1850 Marx, Engels şi o erie de adepţi ai 
lor s-au retras din Asociaţie, deoarece in lupta dintre majoritatea 
Comitetului central al Ligii comuniştilor condsă de Marx şi 
Engels, şi minoritatea aventurbtă sectară (fracţiunea Willich-Schap
per), cea mai mare parte a membrilor Asociaţiei s-au situat de 
partea minorităţii. De a sfîrşitul deceniului al 6-lea, Marx şi 
Engels au participat din nou la activitatea Asciaţiei. O dată cu 
întemeierea Internaţionalei I ,  Asciaţia, printre ai cărei onducători 
era Friedrich Lessner, a devenit ecţia grmană de la Londra a 
Asociaţiei Internaţionale a Muncitorilor. Asociaţia culturală de la 
Londra a funcţionat pînă în 1918, cînd a fost interzisă de guvernul 
englez. - 16. 

16 Ca urmare a mitingurilor tot mai frecvente ale şomerilor, şeful 
poliţiei d in Londra, Ch. Warren, a interzis la 8 noiembrie 1887 ţi
nerea demonstraţiilor şi întrunirillor in Trafalgar Sqare. Drept ri
postă, federaţia cluburilor radicale (Vezi adnotarea 41) a fixat un 
miting în această piaţă pentru duminică 13 noiembrie 1807. Piaţa 
a fost încercuită de poliţie şi de soldaţi, coloanle are e îndrep
tau spre miting au fost Tisipite. Au avut ·loc cicniri între partici
panţii la miting şi poliţie, în urma cărora cîteva sute de oameni 
au fost răniţi (trei - mortal) şi au fost operate numeroase arestări. 
Printre cei arestaţi s-au a.at şi Cunninghame-Graham şi Burns, 
activişti d e  seamă ai mişcării socialiste şi sindicale. La 18 ianuarie 
1888 ei au fost condamnaţi la 6 săptămîni închisoare. Dar, sub 
presiunea opiniei publice, termenul detenţiunii lor a fost redus. -
16, 28� 32. 

17 Un fragment din această scrisoare a fost p·ublicat în prefaţa la 
lucrarea : Marx-Engels Gesamtausgabe. Dritte Abteilung, Bd. I, 
1929. - 16. 

1 8  Este vorba de broşura neterminată a lui Engels e tema : „Rolul 
violenţei în istorie".  Engels a prpus includerea in broşură a trei 
capitole din secţiunea a doua a lucrării ,Anti-Dihring" unite sub 
titlul „ Teoria Violenţei" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 20, 
Edtura Politică, Bucureşti, 1964, p. 1 53-179). ln dcembrie 1887 
Engels a început să scrie capitol·ul al patrulea, dar în martie 1886 
a întrerupt lucrul şi nu l-a mai reluat. (Vezi manuscrisul netermi
nat al capitolului al patrulea în K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 21. Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 403-460) - 17. 
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19 Arhiva social-democraţiei germane a fost creată in conformitate 
cu hotărirea Congresului de la Copenhaga al Partidului muncito
resc ocialist din Germania, care a avut loc intre 29 martie şi 
2 aprilie 1883. ln arhivă se păstrau manuscrisele militanţilor miş
cării muncitoreşii germane, inclusiv manuscrisele lui Marx şi En
gels, literat·ura referitoare la istoria Germaniei şi a mişcării mun
citoreşti internaţionale, presa muncitorească. Iniţial arhiva s-a aflat 
la Zirich, apoi la Londra, iar după abrogarea legii exepţionale 
împotriva socialiştilor a fost mutată la Berlin. După moartea lui 
Engels arhivei i-au fost predate manuscrisele pstume ale lui Marx 
şi Engels. După venirea la putere a fasciştilor, social-demoraţu 
germani au scos arhivele în afara graniţelor Germaniei, .iar în 
1935 le-au vindut Institutului i nternaţional de istorie socială de la 
Amsterdam. - 17, 23, 1 1 0, 254, 301. 

20 Schliter ii comunica lui Engels că librarii tăiau revista „Neue 
Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue" şi vindeau ar
ticole separate drept lucrări independente. In tinpU acela lu
crările importante ale lui Marx şi Engels erau publicate în frag
mente în diferite numere ale revistei. 

„Neue Rheinische Zeitung. Politisch-okonomische Revue" -
revistă fondată de Marx şi Engels în decembrie 1 849 şi editată de 
ei pînă in noiembrie 1 850. Revista a fost organul teoretic şi politic 
al Ligii comuni5tilor, continuarea lui „Neue Rheinische Zeitung··. 
Din martie şi pînă în noiembrie 1850 au apărut în total 6 nu
mere, dintre care ·Un număr dublu (5-6) .  Revista era redactată la 
Londra şi tipărită la Hamburg. Majoritatea materialelor (articole, 
cronici, recenzii) erau scrise de Marx şi Engels, care atrăseseră, spre 
a colaboa la revistă, şi pe adepţii lor, W. Wolff, J. Weydemeyer 
şi G. Eccarius. Dintre lucrările întemeietorilor marxismului, în 
acestă publicaţie au apărut : „Luptele de clasă in Franţa 18-18-
1850" de K. Marx, „Campania germană pentru constituţia impe
riului" şi „Razboiul ţărănesc german" de F. Engels. Revista şi-a 
încetat apariţia din cauza persecuţiilor poliţieneşti din Germania 
şi a lipsei de mijloace materiale. - 1 7. 

21 Este vorba de pamfletul lui K. Marx şi F. Engels „Marii bărbaţi a1 
emigraţiei ", (vezi K. Marx şi F. Engels. pere, vol. 8,  Editura 
Politică, Bucureşti, 1960, p. 249-358) al cărui manuscris a fost 
înmînat la sfirşitul lui iunie 1 852, spre a fi publicat în Gerania, 
emigrantului ungur Janos Bangya, care�i oferise serviciile în acest 
sens şi cae, după um s-a constatat ulterior, era agent de poliţie 
Acesta a vindut pamfletul poliţiei prusiene. Fapta lui Banya, care 
a reuşit citva timp să inducă în eroare pe Marx, a fost crînd 
demscată în public de acesta în articolul „Destăinuirile lui Hirsch", 
scris în aprilie 1853 şi publicat în presa americană (vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 9, Editura Politică, Bucureşti, 1959, p. 42) .  
(Vezi psajul menţionat din pamfletul „Domnul Vogt" în K. Marz 
şi F. Engels. Opere, vol. 14, Editura Politică, Bucureşti, 1969,) p. 620. 
Bruhn le adusese lui Marx şi Engels învinuirea calomnioasă că r 
fi vindut ei înşişi poliţiei prusiene manuscrisul pamfletului. (Vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 31, Editura Politică, Bucure;;ti, 
1971, p. 85). - 1 7. 
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22 La începutul anllui 1887 socialistul italian Pasquale Martignettt 
îi comunica lui Engels că este persecutat din cauza convingerilor 
;ale şi, fiind slujbaş la Biroul regal de notariat, e�te în primejdie 
de a ii concediat ; el îl Tuga pe Engels săi găsească de lucru m 
afara graniţelor Italiei. Engels a încercat prin intermediu. lll 
Johannes Wedde, redactor la ziaru. social-democrat din Hmburg 
„Burger-Zeitung", să-i găsească o sluj bă, dar încercarea n-a avut 
succes. - 18.  

23 ln srisoarea sa din 3 ianuarie 1888, Martignetti i-a trimis lui 
Engels numărul revistei "Mefi&tofele", în care a apărut încputul 
traducerii în limba italiană a biografiei lui Engels, srie de 
Kautsky. Martignetti intenţiona să continuie în această revistă 
publicarea unor fragmente, iar biografia integrală s-o publice ln 
br�ură separată. De acea l il ruga p e  Engels să prcurgă tra
ducerea apărută în „Mefistofele" şi �ă-i trimită observaţii cu pri
vire la traducere. Biografia lui Engels a apă>ut în numerele re
v.�ei cu începere de la 1 ianuarie şi pină la 30 noiembrie 1888. -
19, 56. 

24 Este vorba de lucrarea lui Engels „Rachiul prusian în Reichstagul 
german" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Editura Poli
tică, Bucureşti, 1 964, p. 41-58). Publicarea acestei lucrări care 
demasca iuncherimea prusacă în ziarul „ Volksstaat", chiar şi sub 
formă de fragmente, a provocat furia turbată a guvernului 3 1s
marck. Ca urmare, răspîndirea operelor lui Engels în Germania a 
fost interzisă. - 19. 

25 In scrisoarea sa din 5 februarie 1888 adresată �i Engels, Paul 
Lafarguc îi anunţa încetarea apariţiei ziarului „Socialiste", organ 
al marxiştilor francezi, a cărui editare a fost întreruptă la 4 fe• 
bruarie 1888. 

Adepţii marxismului din mişcarea socialistă franceză, în frunte 
cu Jules Gue�de (de unde şi cealaltă denumrie a lor - guesdiştil) 
�i Paul Laiargue au dus, din momentul constituirii Partidului 
muncitoresc în 1879,  o susţinută luptă idologică împotriva posibi
liştilor (vezi adnotarea 12) .  Activitatea partidului muncitoresc, care 
s-a format după sciziunea din 1882, la congresul de la Saint-Etienne, 
avea la bază programul elaborat cu participarea lui Marx şi adop
tat în 1880 la Congresul de la le Havre. Guesdiştii erau susţinuţi 
de proletariatul marilor centre industriale din Franţa şi de unele 
grupuri ale proletariatului parizian, în special cel din marile uzine 
Una din principalele sarcini ale partidului o constituia lupta pen
tru cucerirea maselor largi muncitoreşti . Partidul muncitoresc a 
obţinut sucese considerabile în propagarea ideilor marxismului în 
rîndurile proletariatului francez. Guesdiştii au participat activ la 
mişcarea sindicală şi au condus lupta grevistă a proletariatulll. 
Dar conducerea p artidului nu a dus întotdeauna o politică marxistă 
consecventă, fapt pentru care :Marx şi Engels au criticat-o în 
repetate rînduri, aj utînd-o să promoveze o linie justa în mi5carea 
muncitorească. - 20, 294, 354. 

26 Dezbaterile din Reichstag din ianuarie-februarie 1888 pe marginea 
proiectului de lege ou privire la prelungirea termenului de acţionare 
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a legii xcepţionale împotriva socialiştilor s-au încheiat de fapt 
printr-o înfrîngere a guvernului. Deznodămîntul dezbaterilor a fost 
puternic influenţat de cuintările rostite la prima şi la a treia citire 
a proiectului de lege de către Bebe! (30 ianuarie şi 17 februarie) 
şi Singer (27 ianuarie şi 17 februarie), care au demascat provo
cările la care s-a dedat guvernul, trimiţînd' spioni n sindicate. 
Legea a fost prelungită pentru ultima oară şi nu ou 5 ani, cum 
propunea guvernul, ci numai ou 2 ani. Noile articole prpuse de 
guvern nu au fost acceptate. - 21, 29, 33, 34. 

27 Este vorba de intrarea trupelor Franţei napoleoniene în 1806 ln 
Berlin, după ce armatele prusiene fuseseră înfrînte la Jena şi 
Auerstedt. - 21. 

28 In 1887 a apărut la New York lucrarea lui Engels „Situaţia clasei 
muncitoare din Anglia". ArticolUl „Mişcarea muncitorească din 
America", publiat ca prefaţă la această lucrare, a apărut şi ca 
ediţie sparată în limbile germană şi engleză da New York şi sub 
formă de brşură la Londra. (Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 21, Editura Poliitică, Bucureşti, 1965, p. 332-340). - 24. 

29 Cuvîntarea rostită de Bebe! în Reichstag la 30 ianuarie a fost pu
blicată în ziarul „Gleichheit", r. 6 din 1 1  februarie 1888. - 25. 

30 Engels se referea la scandalul izbucnit în legătură cu delictele să
vîrşite de Caffarel şi Wilson (vezi adnotarea 1 1) .  

In 1847, în ajunul revoluţiei din 1848, în Franţa au fost de
mascate numeroase afaceri scandaloase, în care oameni de stat 
francezi erau învinuiţi de corupţie. ln legătură cu acasa vezi 
amănunte în articolul lui Engels „Declinul şi apropiata cădere a 
lui Guizot. - Poziţia burgheziei franceze". (Vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, vol. 4, Editura Politică, Bucureşti, 1958, p. 180-
187). - 26. 

31 Florence Kelley - Wischnewetzky i-a scris lui Engels că atitudi
nea socialiştilor germani din New York faţă de l·ucrarea lui, „Si
tuaţia clasei muncitoare din Anglia", „este chivalentă cu un boi
cot". Prin „socialiştii germani oficiali din New York" Engels în
ţelege C>mitetul executiv al Partidului muncitoresc socialist din 
America de Nord în componenţa căruia intraseră o serie de 
lassalleeni (vezi adnotarea 14). - 28. 

32 „Liga pentru apărarea legii şi a libertăţii" a fost creată în 1887 
după demonstraţia din Trafalgar Square. Liga a eunit reprezen
tanţii cluburilor muncitoreşti radicale, ai Ligii socialiste, ai Fe
deraţiei social-democrate, ai Societăţii fabiene (în legătură cu 
aceste organizaţii, vezi adnotările 41, 68, 67, 1 78). Printre milianţii 
de frunte ai Ligii e numărau Eleanor Marx-Aveling, Edward 
Aveling, W. Morris, J. Burns, S. Webb ş.a. Liga se !'idica în apă
rarea libertăţii cuvîntului şi a libertăţii de întrunire, făcea pr
pagandă pentru reprezentarea independentă a muncitorilor în par
lament. In urma divergenţelor dintre membrii ei, Liga şia încetat 
activitatea în februarie 1888. - 28. 



Adnotăi 507 

33 Home Rule - evendicarea burgheziei liberale irlandeze din de
ceniul al 8-lea de a se acorda Irlandei dreptul de autoguvernare 
în cadrul Imperiului britanic. Introducerea autoguvernării presu
punea crearea unui parlament irlandez de sine stătător, poziţiile 
cheie răminînd însă în miinile cercurilor conducătoare din Anglia 
- 28, 299. 

34 In cursul pregătirilor pentru alegerile municipale de la New York 
din toamna anului 1886 a fost creat Partidul muncitoresc unit, în 
vederea unor acţiuni politice comune ale clasei muncitoare. Ini ţia
torul creării acestui partid a fost Uniunea muncitorească centrală 
din New York - uniune a sindicatelor din acest oraş, înfiinţata 
în 1 882. După exemplul oraşului New York au fost create partide 
similare într-o serie de alte oraşe. Partiiipînd la alegerile dm 
New York, Chicago şi Milwaukee, sub conducerea noilor partide 
muncitore�ti, lasa muncitoare a obţinut mari succese : Henry 
George, candidat la postul de primar al New Yorkului din partea 
Partidului unit, a intrun�t 3ID/o dm voturi ; la Chicago, adepţii 
Partidului muncitoresc au reuşit ca din rindurile candidaţilor lor 
ă fie aleşi un senator în Adunarea legislativă a statului şi nouă 
membri n Camera inferioară ; candidatului Partidului muncito
resc pentru Congresul S.U.A. i-au lipsit doar 64 de voturi pentru 
a fi ales ; la Milwaukee, candidatul Partidului muncitoresc a fost 
ales primar al ora5ului, un candidat al acestui partid a fost ales 
în Senat, şase în Camera inferioară a Adunării legis�ative a sta
tului, �i un reprezentant a Congresul S.U.A. - 28, 32. 

35 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în limba originalului în revista „Die Kommunistische lnter
nationale" nr. 24, 1931 .  - 29. 

36 La 30 august 1888 Liebknecht a fost ales în Reichstag cu o mare 
majoritate de voturi de către circumscripţia a VI-a electorală t : n  
Berlin, în locul lui Hasenclever, care s-a retras din motive de 
sănătate. - 29, 85. 

37 Este vorba de critica severă făcută de O'Brien, în cuvîntarea pe 
care a rostit-o în Camera comunelor la 16 februarie 1888, [a adresa 
politicii promovate de Balfour, secretar pentru problemele Irlan
dei. - 30, 34. 

38 In cuvintarea sa rostită în Reichstag la 6 februarie 1888, în timpul 
dezbaterii proictului de lege cu privire la reorganizaea forţelor 
armate ale Germaniei, Bismarck, insistind asupra necesităţii spo
ririi puterii militare a Imperiului german şi reunoscînd de fapt 
posibilitatea încheierii unei alianţe antigermane intre Franţa ş1 
Rusia ţaristă, a elogiat totodată pOlitica lui Alexandru al Iii-lea 
faţă de Germania, opunind-o campaniei antigermane duse în acea 
vreme în presa rusă. 

Engels îl numşte pe Alexandru al Iii-lea prizonierul de la 

Gatcina, pentru că acesta, urcindu-e La tron după omorîrea lui 
Alexandru al Ii-lea de către membrii organizaţiei „Naodnaia 
Volea", la 1 martie 1881, îşi găsise refugiu n castelul Gatcina de 



teama unor acţiuni revoluţionare ?i a unor posibile noi acte te
roriste. - 30. 

39 La 1 9  februarie 1888 a avut loc la Londra un mare miting cu 
prilejul eliberării din închisoare a lui Cunninghame - Graham 
şi a lui J. Burns, condamnaţi pentru participare la demonstraţia 
din Trafalgar Square din 13 noiembrie 1887 (vezi adnotarea 16). -
31, 32, 34. 

40 Este vorba de Asociaţia culturală comunistă a muncitorilor ger
mani de la Londra (vezi adnotarea 15). - 31. 

4 1  Cluburi radicale se numeau în Anglia în a doua jumătate a se
colului al XIX-lea organizaţiile formate mai iles din munci tori 
şi, de regulă, conduse de reprezentanţi ai burgheziei liberale. Clu
burile aveau oarecare influenţă în rîndurile p roletariatului englez. 
La sfîrşitul deceniului al 9-lea, datorită avîntlui mişcării munci
toreşti din ţară, numărul acestor cluburi a crescut, iar printre 
membrii lor au căpătat o largă răspîndire ideile socialismului. -
32, 194, 238. 

42 Landwehr - parte componentă a forţelor armate terestre ger
mane. Landwehrul. care a luat fi inţă în Prusia în 1 8 1 3, în lupta 
împotriva trupelor lui Napoleon era organizat ca miliţie populară 
5i cuprindea oameni mai vîrstnici, care î5i îndepliniseră stagiul 
în armata permanentă şi trecuseră în rezervă. In timp de pace, 
Landwehrul era conentrat din cînd în cînd pentru instrucţie. In 
timp de război, Landwehrul din prima recrutare era folosit pentru 
completarea efectivului armatei operative, iar Landwehllll din a 
doua recrutare pentru serviciul de ganizoană. - 35. 

43 Este vorba de scandalul izbu'nit în legătură cu ma5inaţiile de 
speculă ale .ui Wilson (vezi adnotarea 11).  - 35, 146 . 

44 Fenienii - membrii organizaţiei secrete Frăţia revoluţionară ir
landeză, înfiinţată la sfîrş!tul deceniului al 6-lea al secolului trecut 
de emigranţii irlandezi în America. Ulterior a existat chiar 5i în 
Irlanda. Membrii acestei organizaţii luptau pentru independenţa 
Irlandei şi pentru crearea unei republici irlandeze. Din punct de 
vedere obiectiv, fenienii reflectau interesele ţărănimii irlandeze, 
dar prin compoziţia lor socială, ei aparţineau în special micii bur
ghezii de la oraşe şi intelectualităţii cu vederi democratice. După 
eCU1 răscoalei fenienilor din 1 867, guvernul englez a aruncat 
sute de irlandezi în închisoare. unde au fost maltrataţi în mod bar
bar, torturaţi şi condamnaţi la moarte prin inaniţie. Marx şi Engels. 
care în repetate rînduri au subliniat laturile slabe ale mişcării 
fenienilor şi i-au criticat pentru tactica lor complotistă, pentru 
greşelile lor sectare şi burghezonaţionaliste, au apreciat totuşi în 
mod deosebit caracterul revoluţionar al acestei mişcări şi au căutat 
s-o orienteze pe făgaşul luptei de masă şi al unor acţiuni organi
zate în comun cu mişcarea muncitorească engleză. ln deceniul al 
8-lea mişcarea fenienilor a intrat în declin. - 37. 

45 Orangiştii (odinul orangiştilor) - membri ai unei organizaţi i  re
acţienare terorrste create în Irlanda în 1 795 de către landlorzi şi 
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clerul protestant în scopul luptei împotriva mişcării de eliberar� 
naţională a poporului irlandez. Ordinul reunea elemente ultrareac
ţionare irlandeze şi engleze din toate păturile socile şi se ocupa 
sistematic cu aţîţarea protestanţilor împotriva irlandezilor catolict 
De o deosebită influenţă e bucura acest ordin în Irlanda de 
nord, ai cărei locuitori erau protestanţi. Ordinul şi-a luat ace�t 
nume în memoria lui Wilhelm al III•lea de Orania, care a repri
mat răscoala irlandeză din 1688-1689. - 37. 

46 Este vorba de manifestul lui Fred>ric al III-lea - „Către poporul 
meu", lansat cu prilejul urcării sale la tron la 12 martie 1888, �L 
de mesajul adresat de el la aceea5i dată lui Bismarck. - 39, 50. 

47 In ziarul „Weeily Dispatch" din 18 martie 1888, au fost publicate 
manifestele lui Freder1c al I II-lea (vezi adnotarea 46). - 39. 

48 !n scrisoarea sa către Engels din Hl martie 1888, Paul Lafargue 
scria că, pentru a împiedica alegerea lui Boulanger în parlament 
pe baza listei radicalilor, Camera poate renunţa la sistemul votarii 
pe liste, revenind la vechiul sistem de alegeri „pe circumscripţii 
mici", potrivit căruia în Camera deputaţilor era ales un reprezen
tant din partea fiecărei circumscripţii el>ctorale. Sistemul alege
rilor pe baza l i �telor departamentale. introdus în Franţa în iunie 
l 885 şi rămas în vigoare pînă în 1 889, prevedea unirea circum
scripţiilor electorale mici în unele mai mari, fiecre dintre acestea 
corespunzind unui departament. ln circumscripţie alegătorul vota 
o listă pe care erau menţionaţi candidaţii diferitelor partide. El 
trebuia să voteze pentru acest număr comun de candidaţi , care 
urmau să fie aleşi ca deputaţi din partea departamentului respec
tiv, raportul fiind de 1 delegat la 700 mii de locuitori. Pentru al
gerea în primul tur de scrutin era nevoie de majoritatea absolută 
ele voturi, pentru al doilea scrutin era suficientă majoritatea re
lativă. - 41. 

49 Coloana Vend6me a fost ridicată în 1806-1810 în Piaţa Vendâme 
din Paris în amintirea victoriilor Franţei napoleoniene. La 16 mat 
1871,  în urma unei hotărîri a Comunei din Paris, Coloana Vendâme 
a fost dărîmată. - 41.  

50 „Armata salvării" - organizaţie reacţionară filantropică-religioasă, 
lntemeiată în 1865 de predicatorul W. Both în Anglia şi care şi-a 
extins apoi activitatea şi în alte ţări (denumirea de „armata sal
vării" şi-a adoptat-o în 1880 cind s-a reorganizat după modelul m t
htar). Beneficiind de un sprijin considerabil din p artea burgh
ziei, această organizaţie a desfăşurat o amplă propagandă religioasă 
şi a creat o întreagă reţea de instituţii filanropice cu scopul de 
a abate masele muncitoare de la lupta împotriva exploatatorilor 
Unii predicatori ai acstei organizaţii recurgeau la demagogie so
cială, condamnînd de ochii lumii egoism. celor bogaţi. - 42. 

51 Legitimiştii - adepţii ramurii mai vechi a dinastiei Bourbon, cara 
a fost răstunată în Franţa în 1792. Legitimiştii reprezentau inte
resele marii proprietăţi funciare ereditare. ln 1830, după ce această 
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dinastie a fost răsturnată pentru a doua oară, legitimiştii s-au 
constituit ca partid politic. - 44, 124, 266. 

52 Engels e referă aici la răscoala de la Paris din 5-6 iunie 1832, 
pregătită de aripa de stinga a partidului republican şi de orga
nizaţiile revoluţionare secrete. Prilejul nemijlocit al răscoalei I-au 
constituit funeraliile generalului Lamarque, aflat în opoziţie faţă de 
guvnul lui Ludovic Filip. Muncitorii participanţi la răscoală au 
ridicat baricade şi s-au apărat cu mare vitejie şi dîrzenie. Una 
dintre baricade a fost Saint-Mery. Această baricadă a fost printre 
ultimele are au căzut. In romanul „Iluzii pierdute" şi în nuvela 
"Secretele Prinţesei de Cardignan", Balac îl descrie pe republica
nul Michel Chrestien, „care a căzut în faţa zidurilor mănăstirii 
Saint-Mery". El îl nume.5te „un mare om de stat care ar fi putut 
transforma faţa societăţii". - 44, 251. 

53 Este vorba de articolul lui Paul Lafarque. „La langue fram;aise 
avant et apres, la Revolution" pe care l-a publicat în revista 
„Nouvelle Revue",  vol. 5 1, 1888, sub pedonimul Fergus. - 45. 

54 Boustrapa - poreclă dată l·ui Ludovic Bonaparte, compusă din pri
mele silabe ale numelor oraşelor Boulogne, Strsbourg şi Paris. Era 
o aluzie la încercările lui de a face puduri bonapartiste la Stras
bourg (30 octombrie 1836) şi la Boulogne (6 august 1840), precum 
şi la lovitura de stat de la Paris din 2 decembrie 1851, care a dus 
la instaurarea dictaturii bonapartiste în Franţa. - 45, 158. 

55 Engels face o comparaţie ironică între un episod de scandal şi 
cunoscutul mit despre Jupiter are s-a transformat într-un taur 
pentru a o răpi pe frumoasa Europa. - 45. 

56 Asociaţia britanică pentru sprijinirea dezvoltării ştiinţei a fost în
fiinţată in 1831 şi continuă să existe şi astăzi în Anglia ; vezi ma
terialele referitoare la discuţia amintită de Engels în „Report of 
the Fifty-Seventh Meeting of the British Assciation for the 
Advancement of Science held at Manchester n August and 
September 1887". London, 1888, p. 885-895. De regulă, Engels lua 
cunoştinţă de materialele întrunirilor anuale ale Asociaţiei din 
ceea ce apărea în revista „Nature". - 46. 

57 Oportuniştii - denumire dată la începutul deceniului l 9-lea al 
ecolului al XIX-lea partidului republicanilor burghezi moderaţi 
din Franţa care reflecta interesle marH burghezii. - 47, 98, 122, 
264, 267, 476. 

58 Este vorba de proictul de lege al lui Mills cu privire la desfiin
ţarea impozitelor pe materiile prime folosite în industrie şi la re
ducerea taxelor vamale la numeroase obiecte de import. Acest 
proict de lege care a fost discutat în Congresul S.U.A. în 1888 nu 
a fost adoptat de congres. - 49. 

59 In septembriedecembrie 1886 E. Aveling, E. Marx-Aveling şi 
W. Liebknecht au intreprins o călătorie în sopuri agitatorice ln 
S.U.A. Ei au ţinut referate despre teoria şi istoria scialismului, 
despre situaţia mişcării muncitoreşti în Europa şi pe alte teme. 
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Comitetul executiv al Partidului muncitoresc so�ialist din America 
de Nord (vezi adnotarea 14),  care a fLnanţat această călătorie, i-a 
adus lui Aveling, învinuirea calomnioasă de risiprie a fondurilor 
ce i-au fost acodate. Presa burgheză a preluat aceste învinuiri 51 
Je-a folosit în scopul unei propagande antisocialiste. (Vezi K. Marx 
şi F. Engels. Opere, vol. 36, Editura PoliUcă, Bucureşti, 1986, 
p. 544-550). - 49, 384. 

60 F. Kelley-Wi schnewetzky şi soţul ei, dr. Wischnewetzky, au fost 
excluşi în iulie 1887 din ecţia de la New York a Partidului mun
citoresc socialist din A merica de Nord din cauza sprijinului acor
dat de ei lui Aveling. Ei n-au ·fost de acord cu hotărirea Comite
tului executiv, cerind să fie reprimiţi în partid. In ziarul „ Wochen
blatt der N.Y. „Volkszeitung" d in 31 mantie 1888 a fost publicata 
o comunicare cu privire la şedinţele Comitetului executiv în care 
s-a hotărît să fie cercetate noi materiale înainte de a se decide în 
problema reprimirii soţilor Wischnewetzky fo partid. - 50. 

61 La insistenţele autorităţilor germane, Consiliul federal elveţian a 
expulzat, n aprilie 1888, din Elveţia o serie de membri şi colabo
ratori ai redacţiei ziarului „Sozialdemokrat" - pe Bernstein, Mot
teler, Taucher şi Schliter. Editarea ziarului a fost transferată l a  
Loncka unde e l  şi-a continuat apariţia c u  începere de la 1 octom
brie 1888 şi pînă la 27 septembrie 1890. - 51, 56, 97, 304. 

62 Cartelul - blocul pe care, după dizolvarea Reichstagului de către 
B ismarck in ianuarie 1 887, •l-au încheiat cele două partide conser
vatoare - conservatorii şi conservatorii liberi - cu partidul na
ţional-liberal şi care sprij inea guvernul Bismarck. Cartelul a ie5it 
victorios în alegerile din februarie 1887 şi şi-a asigurat o poziţie 
predominantă n Reichstag (220 de locuri). Sprijinindu-se pe acest 
bloc, Bismarck a obţinut să fie votate în interesul iuncherilor iL  
al marii  burghezii o serie de legi reacţionare (introducerea tari
felor vamale protcţioniste, majorarea unei serii de impozite etc.) .  
Dar în 1 890 nu a putut să obţină prelungirea legii excepţionale 
împotriva socialiştilor. Ascuţirea contradicţiilor dintre partide:> 
participante la cartel şi înfrîngerea suferită n alegerile din 1890 
(în care ele n-au obţinut decît 132 de mandate) au dus la destră
m area cartelului. - 51,  336. 

63 Este vorba de proiectata căsătorie a fiLcei lui Frederic l III-lea, 
Victoria, cu Alexander von Battenberg, care în 1879-1886 a ocupat 
:ronul bulgar, promovind în Bulgaria o politică ostilă Rusiei. Te
mindu-se de o înrăutăţire a relaţiilor ruso-germane, Bismarck s-a 
pronunţat împotTiva acestei căsătorii. - 51. 

64 Progresiştii - este vorba de reprezentanţii partidului progresist 
burghez prusian, înfiinţat în iunie 1861. Acest partid preconiza 
unificarea Germaniei sub supremaţia Prusiei, convocarea unui 
parlament pe înreaga Germanie şi formarea unui guvern liberal 
puternic, răspunzător faţă de Camera deputaţilor. In 1866 arip a 
de dreapta s-a despărţit de partidul progresist şi a format partidul 
naţional-liberal, care a capitulat în faţa guvernului Bismarck. Spre 
deosebiTe de naţional-liberali, chiar şi după unificarea Germaniei 
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în 
_
1871 ,  progresiştii au continuat să-şi spună partid de opoziţie, 

dşi această opoziţie răminea pur declarativă. De teama clasei 
muncitoare şi din ură faţă de m işcarea socialistă, prtidul pro
gesist a aceptat dominaţia iuncherimii priusiene în condiţiile unei 
Germanii semiabsolutiste. Şovăielile în politica Partidului progre
sist reflctau instabilitatea burgheziei comerciale, a miCilor indus
triaşi şi, în parte, a meseriaşilor pe care se sprijinea. In 1884 pro
gesiştii s-au unit cu aripa de stînga desprinsă din Partidul na
ţional-libPral şi au format Partidul liberal german. - 52, 305, 326. 

65 Cînd vorbeşte despre perioada mexicană a bonapartismului, Engels 
face aluzie la intervenţia amată a Franţei în Mexic, în 1862-1867. 
Scopul expediţiei a fost înăbuşira revoluţiei mexicane şi transfor
marea Mexicului într-o colonie a statelor oropene. Dşi la încput 
armatele franceze au reuşit să ocupe capitala Mexicului şi să pro
lame „imperiul", condus de protejatul lui Napoleon al III-lea, în 
urma eroicei lupte de eliberare duse de poporul mexican, inter
venţioniştii francezi au fost infrinţi şi nevoiţi să-şi retragă trupele 
din Mexic. Expediţia din Mexic, care a costat Franţa enorm, a 
adus prejudicii srioase imperiului lui Napoleon al III-la. 

In 1 866, Prusia a înfrînt Austria, eliminînd astfel un posibil 
aliat al lui Napoleon al III-lea. 

Bătălia de la Sedan din 1-2 septembrie 1879, în care trupele 
prusiene au înercuit armata franceză a lui Mac-Mahon, silind-o 
să se predea, a fost bătălia hotărîtoare a războiului franco-prusian 
d in 1 870-1871 .  Peste 80 OOO de soldaţi, ofiţeri şi generali, în frunte 
cu Napoleon al III-lea, au căimt prizonieri. atastrofa de Ja Sedan 
a grăbit prăbuşirea Imperiului al doilea şi a dus la proclamarea, 
la 4 septembrie 1870, a republicii în Franţa. - 53, 350. 

i6 Engels se referă la „Declaraţia Federaţiei social-demorate din 
Anglia privind convocirea Con gresului internaţional al sindicate
lor la Londra" care a fost publicată în ziarul „Sozialdemokrat" din 
1 4  aprilie 1 888. Dclaraţia a fost scrisă în legătură cu convocarea 
congresului internaţional al sindicatelor de către trade-unionurile 
britanice în noiembrie 1 888 (vezi adnotarea 106). „Dealaraţia" a fost 
prilejuită direct de protestul social-democraţiei germane împotriva 
hotărîrii Comitetului parlamentar al trade-unionurilor referitoare 
la condiţiile de reprezentare la congres : erau admişi numai de
legaţii aleşi oficial de sindicate. Această normă lipsea social-de
mocraţia germană de posibilitatea de a participa la congres avmd 
în vedere legea excepţională împotriva socialiştilor în vigoare în 
Germania. In „Declaraţia" sa Federaţia social-democrată îşi ex
prima nemulţumirea faţă de protestul social-democraţiei ger
mane. - 53. 

67 Federaţia social-democrată (Social Democratic Federation) - or
ganizaţie socialistă engleză, înfiinţată în august 1884, care grupa în 
rîndurile ei elemente socialiste eterogene, în special d i n  cercurile 
intelectualităţii. Timp îndelungat, conducerea federaţiei s-a aflat 
în mîinile reformişti l or, în frunte cu Hyndman, care promovau o 



politică oportunistă şi sectară. Grupul de marxişti revoluţionari 
(E. Marx-A veling, E. A veling, Tom Mann 5i alţii) care făceau 
parte din această federaţie au desfă5urat, în opoziţie cu linia lui 
Hyndman, o luptă activă pentru stabilirea unei legături strînse cu 
mi5carea muncitorească de masă. DUpă sciziunea produsă în toamna 
anului 1884, rind reprezentanţii aripii stingi au creat o organizaţie 
independentă - Liga scialistă -, influenţa oportuniştilor în ca
drul federaţiei s-a întărit. Dar, .ub înrîurirea stării de spirit re
voluţionare a maselor, înăuntrul f>deraţiei a continuat să aibă loc 
un proces de formare a elementelor revouţionare, nemulţumite 
de conducerea oportunistă. - 53, 122, 151,  166, 170, 187, 204, 206, 
221, 228, 238, 255, 269, 369, 371, 376, 423, 440, 453. 

68 Liga socialistă - organizaţie socialistă engleză, întemeiată în de
cembrie 1884 de un grup de socialişti care au ieşit din Fed?raţia 
social-democrată, fiind nemulţumiţi de linia oportunistă a condu
'erii acesteia. Printre organizatorii Ligii se numărau : Eleanor 
Marx-Aveling, Edward Aveling, Ernest Belfort Bax, William Mor
ris ş.a. ln primii ani de existenţă a Ligii, membrii ei au luat parte 
activă la mişcarea muncitorească. Curînd însă, în Ligă au început 
să predomine elementele anarhiste, mulţi dintre organizatorii ei, 
printre Care E. Marx-A veling .şi E. A veling, au părăsit-o .şi, in 1889, 
Liga s-a destrămat. - 54, 1 51 ,  183, 238, 369. 

69 Este vorba de Comitetul parlamentar - organ executiv al sindica
elor unite din Anglia, format în 1868 sub denumirea de Congresul 
britanic al trade-unionurilor ; din 1871 era ales anual la congresele 
trade-unionurilor şi în perioadele dintre congrese era considerat 
ra centrUl lor conducător. In atribuţiile lui intrau propunerea can
didaţilor trade-unionurilor pentru parlament, susţinerea proiectelor 
de lege care apărau interesele trade-unionurilor, pregătirea on
greselor ordinare. In comitet predominau elementele Teformiste, 
rare duceau o politică în spiritul vechiul·ui trade-unionism conser
vator şi care se sprijineau pe aristocraţia muncitoreacă. In 1921,  
Comitetul parlamentar a fost înlocuit de Consiliul general al 
Congresului britanic al trade-unionurilor. - 54, 320, 440. 

70 La Congresul de la St. Gallen al social-democraţiei germane (vezl 
adnotarea 186) a fost adptată o hotărîre cu privire la convocarea 
în 1 888 a unui congres muncitoresc in ternaţional. Conducerea 
partidului social-democrat german, care încerca să Tealizeze uni ta
tea mişcării nuncitoreşti, internaţionale, s-a dclarat gata să re
nunţe la ongresul său sub condiţia participării la congresUl de la 
Londra al sindicatelor. După convorbirile - soldate cu un eşec -
cu Comitetul parlamentar al trade-unionurilor britanice referitor 
la modificarea condiţiei de reprezentare la Congresul de la Lon
dra, conducătorii social-democraţiei germane au pus din nou pro
blema convocării unui congres muncitoresc internaţional. - 54. 

71 Engels îi trimite lui Liebknecht scrisoarea pe care Lafargue i-o 
adusese la 27 aprilie 1 888 în legătură cu pregătirea congrsului 
muncitoresc internaţional. Lafargue a trimis această scrisoare pria 
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Engels, intrucit scrisarea precedentă trimisă de el direct la 
Leipzig se pare că nu i-a parvenit lui Liebknecht. - 57. 

72 Un scurt fragmnt din .această scrisoare a fost publicat, pentru 
prima oară în limba franceză, în revista "La Pensee" nr. 61, 
1955. - 59. 

73 Engels e refră la corespondenţa "The Life and adventures of a 
lady "special ... lrom our special commissioner in Paris" publicată 
în „Pall Mall G azette" din 5 mai 1888. A·Utorul, după toate pro
babilităţile, era publicistul englez William Thomas Stead. - 6 1 .  

74 J n  marti-aprilie 1888 in judeţele centrale ale României a izbucnit 
o puternică răscoală ţărănească. Ţnranii răsculaţi au dat foc co
nacelor mo5i>re5ti, au distrus listele de datorii, au împărţit grînele, 
vitele i pămîntul. Guvenul a înăbuşit cu cruzime răscoala. - 6 1 

75 Porivit ordonanţei €mise de Ministerul Afacerilor Interne al Ger
maniei la 22 mai 1888, toţi străinii care veneau în Germania, tr
cind graniţa franceză, trebuiau să aibă un paşaport vizat de am
basada germană din Paris. Inainte, francezii puteau trece liber 
in Alsacia şi Lorena. - 63. 

76 La rugămintea lui K. Kautsky şi a soţilor Aveling, Engels a tra
dus în limba germană versuri de Shelley pentru articolul lm 
E. Aveling şi E. Marx-Aveling „Shelley ca scialist". Articolul a 
fost publicat n numărul din decembrie 1888 al revistei „Neue 
Zeit". - 68. 

77 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru primi 
oară in imba franceză în revista „La Pensee" nr. 61, 1955. - 71. 

78 La 12 iulie 1888 Bulanger a cerut în Camera deputaţilor dizol
varea acsteia. Răspunzîndu-i, şeful guvernului, Floquet a propu> 
să e respingă cererea lui Boulanger, pe care l-a şi acuzat de ac
ţiuni reprobabile. Boulanger l-a învinuit pe Floquet de minciună 
�i i-a înmînat pre5edintelui Camerei renunţarea lui, dinainte pre: 
gătită, la mandatul de deputat. Ciocnirea dintre Boulanger 51 
Floquet a fost umată de un duel în care Boulanger a fost ră
nit. - 71. 

79 Radicalii - în ultimele două decenii ale secol:lui trecut, grup 
p arlamentar în Franţa, care s-a desprins de partidul burghez al 
republicanilor moderaţi („oportunişti") ; a continuat să susţină o 
serie de revendicări burghezo-democratice la care renunţase de 
fapt acest partid : desfiinţarea senatului, separarea bisericii de 
stat, introducera mpozitului progresiv pe venit etc. Pentru a 
atrage de partea sa masele de alegători, acest grup cerea de ase
menea reducerea zilei de muncă, pensii pentru invalizi, pr>rum 
şi alte măsuri 1 caracter social-economic. Liderul radicalilor era 
Clem>nceau. In 1901 radicalii s-au constituit din punct de vedere 
organizatoric într-un partid �are exprima în special interesele 
burgheziei mi]lodi ii ale micii burghezii. - 72, 98, 113, 246, 264. 



Adnotăn 5) 

60 Boulangismul plebiscitar - astfel numea Engeis încercarea lui 
Boulanger de a obţine mandate de deputat din partea unui mire 
număr de departamente din Franţa (vezi adnotarea 48) .  Boulanger 
îşi punea candidatura de îndată ce în vreunul din departamente 
se elibera un loc de dputat. Cînd apărea un loc vacant, Boulanger 
renunţa la mandatul său de dputat pentru a-şi pune din nou can

didatura în alt departament. El spera că, în urma acestor ma5i
naţii, să poată afirma că este alesul întregului popor francez. - 72. 

81 Zi de repaus la bancă (bank holiday) - zi .iberă pentru funcţio
narii băncilor şi altor întrprinderi engleze. Se serba de 6 ori pe 
an, de regulă lunea. - 78. 

82 Este vorba de Comitetul executiv al Partidului muncitoresc socia
ist din America de Nord (vezi adnotarea 14). - 7'. 

83 Este vorba de divergenţele din cadrul Partidului muncitoresc so
cialist din America de Nod (vezi adnotarea 14) . Engels e referă 
l a  înlăturarea lui Rosenberg, bazîndu-se pe cele comunicate de 
Sorge în scrisoarea din 30 august 1888„ Hotărîrea oficială privind 
înlăturarea lui Rosenberg a fost adoptată în septembrie 1889 (vezi 
adnotarea 254). - 84. 

84 Ciornele, care s-au păstrat, cea a acestei scrisoi şi cea a ceiei 
următoare, au fost scrise de Engels pe r singură foaie de hîr
tie. - 92. 

85 Pentru concepţiile lui ateiste şi cuvîntările liberal-oportuniste, in 
martie 1842 guvernul Prusiei l-a destituit pe- Bruno Bauer de la 
catedra Universităţii din Bonn, unde el ţinea cursuri ca dorent în 
teologie. - 96. 

86 Tucidide il numeau în md ironic Marx şi Engels pe Wilhelm 
Roscher, pentru că, în prefaţa la prima diţie a cărţii sale „D1e 
Grundlagen der NationalOkonomie", acest economist vulgar, după 
cum spunea Marx, „s-a proclamat 1 modestie Tucidide al econo
miei politice". Citindu-l pe Tucidide, Roscher scria : „asemenea is
toricului din antichitate, aş vrea şi u ca luc:area mea să ser
vească celor care ... etc." - 96. 

87 In prefaţa la volumul II al „Capitalului" apărută în 1885, Engels 
propunea economiştilor elucidarea problemi „cur poate şi trebuie 
să se formeze o rată medie egală a profitului nu numai fără vio
larea legii valorii ci, dimpotrivă, pe baza ei" (Vzi K. Marx şi 
F. Engels, Opere, vol. 24, Editura Politică, curşti, 1967, p. 26) 
Marx a rezolvat această problemă în volumUl III al „Cpitalului'. 
la care Engels tocmai lucra în area perioadă. Conrd Schmidt, pe 
care problema ridicată de Engels îl interesa, scria pe atuni cart>a 
_Die Durchschnittsprofitrate auf Grdlage ds Marx'cen 
Werthgesetzes", care a apărut în 1889. 1n recenzia la volullll II 
al „Capitalului", „Teoria lui Marx asupra capitalului", publicată 
în revista „Jahrbicher fir Nationalokonomie und Statistik", seria 
nouă, vol. XI, 1885, W. Lexis a ridicat de asemena ceastă pr-
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blemă, fără însă a-i găsi oluţia. Engels a analizat n „amănunţime 
aceste lucrări în prefaţa la volumul III al „Capitalului" (vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 25, partea I, Editura Politică, 
1969, p. 15-20) . - 96, 175, 270. 

88 W. Roscher, „Gechichte der National-Oekonomie in Deutschland", 
Minchen, 1 874, S. 1021-1022. - 74 

89 Este vorba de interviul acordat de Engels şi publicat în „New 
Yorker Volkszeitung" la 20 septembrie 1888 (vezi K. Marx şi 
F. Engels, Opere, vol. 21,  Editura Politică, Bucureşti, 1965, 
p. 487-498). In timpul călătoriei ale prin America, Engels, nedo
rind să se întilnească cu o serie de reprezentanţi ai organizaţiilor 
socialiste germane din America, evita orice contact cu reprezen
tanţii presei. Jonas, redactorul lui „New Yorker Volkszeitung •, 
aflind că Engels se află la New York, l-a trimis la el ca repre
zentant al gazetei, pe Th. Cuno, fost militant al Intenaţionalei I, 
căruia Engels i-a acorddt un interviu. Acest interviu a fost pu
blicat fără ca Engels să-şi fi dat în prealabil consimţămîntul. - 98 

90 Engels e referă în mod evident la Sidney şi Beatrice Webb, George 
Bernard Shaw şi Edward Pease, membri ai Societăţii fabiene (vezi 
adnotarea 1 78). 1 05. 

91 După călătoria sa în America, Engels intenţiona să scrie note de 
drum, în care, după cum reiese din fragmentul „Din impresiile de 
călătorie din merica" (vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 21, 
Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 466-468) şi din unele însem
nări care s-au păstrat, îşi propunea să facă o caracterizare a vieţii 
social-politie a acestei ţări. N-a reu5it însă să-şi realizeze in
tenţia. - 109. 

92 Bebel se pregătea să scrie o lucrare mai mare despre Weitling, în 
care voia să analizze şi  problema „mi.5cării sociale a deceniului al 
5-lea". El s-a adresat lui Engels cu rugămintea de a-l ajuta la s�
lecţionarea materialului. - 110.  

93 Comunismul lui Weitling - doctrină a comunismului utopic egali
tar, foarte răspîndit în deceniul al 5-lea al secolului al XIX-lea in 
rîndul meseriaşilor germani, mai ales în rîndul croitorilor care lo
cuiau la Paris. La începutul deceniului al 5-lea, pină la apariţia 
comunismului ştiinţific, weitlingianismul a avut, într-o anumită md
sură, un rol progresist. Dar prin faptul că nega ncesitatea unei 
lupte politice active a proletariatului şi recomand a metode de 
luptă sectare, complotiste, comunimul weitlingian a devenit curînd 
o frînă în dezvoltarea con?tiinţei de clasă a muncitorilor germani. 
Tot mai mult au început să iasă la iveală trăsăturile reacţionare 
ale teoriei lui Weitling, teorie care a căpătat treptat o nuanţă re
ligioasă-creştină. Adepţii lui Weitling, care aveau o atitudine de 
su�piciune faţă de ,.învăţaţi", adică faţă de intelectualii revolu
ţionari, au început să se limiteze în activitatea lor practică la pro
iecte de creare a comunelor, în parte împrumutate de la fourie

rişti, şi la experienţe mărunte în genul organizării unor cantine 



etc. In mai 1 846, Marx şi Engels şi adepţii lor au rupt legăturile 
cu Weitling. In timpul şederii sale la Paris, în 1846-1847, Engels 
a început, prin discuţii sistematice, perseverente, să explice mun
citorilor caracterul eronat şi vătămător al oncepţiilor lui Weitlin g. 
şi ă arate că numai comunismul ştiinţific este expresia depl ină 
a intereselor de clasă ale proletariatului. - 1 10. 

94 „Adevăratul socialism" - doctrină răspindită în Germania înce
pind din 1844, ca o expresie a ideologiei reacţionare a micii bur
ghezii germane. Ideile pseudosocialiste ale "adevăratului socialism", 
cu renunţarea la activitatea politică, la lupta pentru dmooraţie, cu 
ultul iubirii şi al „umanităţii" abstracte, combinate -cu şovinism, 
filistinism şi la5itate politică, erau deosebit de vătămătoare n 
Germania deceniului al 5-lea al secolului al XIX-lea, cind princi
palele sarcini le constituiau unificarea forţelor democrate în lupta 
împoriva absolutismului şi a rînduielilor feudale, şi, concomitent, 
crearea unei mişcări independente a proletariatului pe baza luptei 
de clasă revo:uţionare. In 1846-1847, Marx şi Engels au criticat 
aspru „adevăratul socialism". - 1 1 0. 

95 Este vorba de cartea lui G. Kuhlmann „Die Neue Weit oder das 
Reich des Geistes auf Erden, Verkundtgung". Genva, 1845 (vezi 
critica făcută acestei cărţi în K. Marx şi F. Engels. Opre, voi. 3, 
Editura Politică, Bucureşti, 1 958, p. 563-572 şi K. Marx şi F. En
gels, Opere, voi. 22,  Editura Poli tică, Bucure5ti, 1965, p. 446-448). 
- 1 10. 

96 ste vorba de scrisoarea lui Weitling către Hess din 31 martie 
1846. In această scrisoare Weitling relata despre şedinţa din 30 mar
tie 1 846 a Comitetului comunist de corespondenţă din Bruxelles, ln 
timpul căreia s-a produs ruptura dintre Marx şi Engels, pe de o 
parte, şi Weitling pe de alta. Disputa ' lin cadrul >edinţei a iz
bucnit în legătură cu modul cel mai bun de a face propagandă în 
Germania. Marx a arătat că a-i ridica pe oaenii muncii la luptă 
fără a avea un program elaborat din timp în mod ştiinţific, în
seamnă a-i înşela, a le trezi speranţe irealizab:le. ln practică, ase
menea acţiuni nepregătite se dovedesc a fi doar izbucniri dău
nătoare şi se pot solda u rezultate funeste pentru întreaga 
mişcare. 

Amintirile lui Annenkov legate de această şedinţă au fost 
publicate pentru prima oară în limba rusă, sub titlul „Zamecia
telne desiatiletie" în revista „ Vestnik Evropî" nr. 1-5, 1880. Un 
fragment d in aceste amintiri, consacrat întilnirilor lui Annenkv 
cu larx, a fost rprodus în revista „Neue Zeit" nr. > i3, sub 
titlul „Eine russische Stimme Uber Karl Marx". - 1 11 .  

97 Editarea î n  Germania a lucrării l u i  Marx şi Engels "Ideologia 
germană", pentru care s-au dus tratative, nu s-a realizat. - 1 1 1 .  

98 Engels s e  referă la lucrarea lui Weitling „Allgemeine Denk- und 
Sprachlehre nebst GrundzUgen einer Universalsprache der Mensch
heit", scrisă în prima jumătate a deceniului al 5-lea al secolului 
al XIX-lea. Lucrarea nu s-a păstrat pînă în zilele noastre. După 
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toate probabilităţile, alături de unele elemente raţionale, lucrarea 
conţinea idei naiv-utopice şi primitive. - 111 . 

.99 Punctele cinci şi ase din rezumatul făcut în scrisoarea lui Weitling 
sînt următoarele : „5. Impotriva «Comunismului me?teşugăresc», i 
«comunismului filozofic„ trebuie să luptăm, sentimentul trebuie 
luat în deridere, toate acestea sint fleacuri ; nici un fel de propa
gandă orală, nici un fel de organizare a prpagandei secrete, în 
general cuvintul «propaganda» nu mai trebuie olosit în viitor. 
6. Despre înfăptuirea omunismului în viitorul apropiat nici nu 
poate ii vorba. Mai intii trebuie să vină 'la putere burghezia". - 1 1 1 .  

1 0 0  Este vorba d e  cărţile : L .  Stein : „Der Sozialismus u n d  Kommunis
mus des heutigen Frankreichs", Leipzig, 1842 ; K. Grln : „Dte 
Soziale Bewegung in Frankrekh und Bel gien", Darmstadt, 1845. 
Marx şi Engels au criticat acest gen de apariţii în „Ideologia ger
mană" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 3, Editura Politică, 
Bucureşti, 1 958, p. 5 11-563). - 111. 

lOl  Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în limba franceză în revista „La Pensee" nr. 61, 1955. - 1 1 2. 

102 Engels lucra în acea perioadă la capitolul 3 al volumului III al 
.,Capitalului". Mai p e  larg în legătură cu aceasta, vezi în prefaţa 
lui Engels la volumul III al „Capitalului" (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, vol. 25, partea I, Editura Politică, Bucureşti, 1969, 
p. 78). - 112, 1 14. 

103 Aluzie la articolul lui Paul Lafargue „Die Beschneidung, ihre so
ziale und religiose Bedeutung", publicat în revista „Neue Zeit„, 
nr. 1 1 ,  1888. - 114. 

104 

105 

. 
Artiolul lui Lafargue importiva Piibiliştilorf menţionat în scri
soare, era destinat ziarului „Sozialdemokrat". nainte de a publica 
articolul, Bernstein l-a trimis lui Bebel la Berlin. Lafargue a con
siderat că sarcina pe care şi-o propusese - dema'area posibilişti
lor în faţa tovarăşilor germani - fusese îndeplinită, aşa incit pu
blicarea acestui articol nu mai era nec>sară. - 114. 

Este vorba de proiectata convocare a unui congres muncitoresc in
ternaţional a Paris în 1889. Posibiliştii au fost împuterniciţi ă 
organizeze acest congres de către conferinţa internaţională de la 
Paris din 1886, convocată chiar de ei, la care au participat repre
zentanţi ai trade-unionurilor engleze, unii delegaţi ai social-demo
craţiei germane, i partidelor muncitoreşti din Belgia, Austro-Un
garia, Suedia şi Australi a  (în legătură cu această conferinţă vezi 
adnotarea 1 18). - 115. 

Este vorba de Congresul international al sindicatelor de la Lon
dra, din noiembrie 1 888, iniţiat

· 
de trade-unionurile engleze. La 

congres au luat parte reprezentanţi ai sindicatelor din Anglia, 
Belgia, Olanda, Danemarca, Italia, precum şi ai sindicatelor fran
ceze, care aderaseră la posibilişti. Punind drept condiţie alegerea 
oficială a delegaţilor de către sindicate, pentru participarea la 
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acest congres, organizatorii Congresului de la Lodra i-au lipsit 
pe social-democraţii germani şi austrieci, precum şi pe marxi5t1i 
francezi, de posibilitatea de a participa la congres. Dar liderii re
formişti ai trade-unionurilor engleze n-au reuşit să impună con
gresului poziţia lor. In pofida împotrivirii lor, congresul a c�mat 
oamenii muncii să lupte pentru adoptarea uor lei cu privire la 
protecţia muncii şi pentru stabilirea prin lege a zili de muncă de 
8 ore. Cea mai importantă hotărîre adoptată de congres a fst cea 
cu privire la convocarea, in 1 889, a unui congres muncitoresc in
ternaţional la Paris ; cu organiza�a acestui ongres au fost însăr
cinaţi posibiliştii. (Pentru caracterizarea Conresului de la Londra 
vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21, Editura Politică, Bucu
reşti, 1 965, p. 530-532. - 115, 122, 131, 184, 204, 206, 440. 

1 0 7  �Partidul muncitoresc al socialiştilor-revol,lţionari francezi" (p� 
sibi.iştii) (vezi adnotarea 12) a luat hotărîrea de a ţine congresul 
partidului la Troyes în dcembrie 1 888. ,Organizatorii congresului 
- activiştii locali ai partidului - au invitat la congres atit pe 
posibilişti, cit şi pe marxi.şti. Temîndu-se de s1perioritatea marxiş
tilor, posibiliştii de la Paris au renunţat, în general, să mai parti
cipe la congres. Vezi şi adnotarea 1 14. - 115, 179, 194, 376. 

108 Este vorba de capitolele 3 şi 4 ale volumului III al „Capitalului" 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 25, partea I, Editura Pli
tică, Bucureşti, 1 969, p. 12) .  - 1 17, 128. 

1 09 Broker - în Anglia funcţionarul investit cu drept. de a valua 
sau de a vinde averea personală pusă sub sechestru pentru da
torii. - 117. 

110  Două fragmente din această scrisoare au iSt publicate în l:mba 
franceză în revista „La Pensee" nr. 61, 1 955. - 119. 

111  In ziarul „Parti Ouvrier", organul posibiliştilor, a fost publicat l: 
28 decembrie 1888 articolul „L'Agglomeration parisienne", în care 
marxiştii francezi erau învinuiţi că sprijină mişcarea boulangistă 
pentru a deschide lui Guesde, LafargUe şi Deviile porţile parla
mentului. Uniunea din Paris se numea Organizaţia din Paris a 
Partidului muncitoresc - marxiştii francezi (vezi adnotarea 
25). - 119. 

112  Cadetiştii - membrii „Societăţii pntru apărarea drepturilor omu
lui şi ale cetăţeanului", creată în mai 1 888 de radicalii burghzi şi 
republicanii moderaţi, în vederea luptei împotriva boulangismului. 
Ulterior, la această Societate au aderat şi posibiliştii. Denumirea 
şi-au luat-o de la numele străzii din Paris - Cadt - pe care 
e afla sediul Societăţii. - 120, 259. 

113  Ca urmare a decsului, la 23 decembrie 1888, al lui Hude, deputat 
din partea departamentului Seine, s-a stabilit ţinerea unor alegeri 
suplimentare. Prim-ministrul Floquet a fixat data ţinerii lor la 
27 ianuarie 1 889. - 120. 
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1 14 Congresul Partidului muncitoresc din Franţa, care a avut Ioc li 
Troyes în dcembrie 1888 (vezi adnotarea 107) a hotărit convo.
rea în 1889, la Pais, a unui congres internaţional al muncitorilor 
socialişti şi a luat hotărirea de a prezenta în alegerile din 27 ia
nuarie 1889 candidatura independentă a unui socialist, în opoziţie 
eu toate celelalte grupări. ln conformitate cu această hotărire, 
Partidul muncitorec a prezentat candidatura muncitorului agricol 
Boule. - 120. 

1 1 5  In scrisoarea către Engels din 29 decembrie 1888, Liebknecht îl 
anunţa că intenţionează să plece la Paris şi Londra, în vederea unor 
tratative preliminare privind viitorul congres socialist interna
ţional. - 120. 

116  Congresul naţional al sindicatelor din Franţa a avut loc intre 
23 octombrie şi 4 noiembrie 1888. La congres au fost reprezentate 
272 de sindicate, şi anume, camere sindicale muncitoreşti şi gru
pări pe ramuri de activitate. Majoritatea delegaţilor la congres 
aparţineau orientării marxiste din cadrul mişcării muncitoreşti din 
Franţa. Primele şedinţe ale congresului s-au ţinut la Bordeaux, 
dar, după ce poliţia a declarat congresul dizolvat în urma faptului 
că la tribuna lui a fost abordat steagul roşu, şdinţele au fost 
mutate la Bouscat. Conresul a adoptat o hotărire privind con
vocarea în 1 889 la Paris a Unui congres muncitorsc internaţional 
La congrs a st, de asemenea, discutată problema unei greve 
generale, aceasta fiind considerată singurul mijloc revoluţionar 
de luptă. - 122, 179. 

1 1 7  tnmormintarea, la 8 august 1888, a lui Emile Eudes, general al 
Comunei din Paris, s-a transformat într-o grandioasă demonstraţie 
a proletariatului parizian. Participanţii la' demonstraţie purtau 
steaguri roşii şi lozinci prin care hemau la crearea unei noi 
Comune. Demonstraţia a fst împrăştiată de poliţie. - 122. 

1 1 8  F. Engels e referă la Conferinţa internaţională de a Paris din 
1 886 (vezi şi adnotaea 105), convocată de posibiliştii francezi. Con
ferinţa a dis1tat probleme privind o legislaţie muncitorească in
ternaţională, ziua normală de muncă, precum �i pregătirea profe
sională. Rezoluţiile adoptate de conferinţă aveau un caracter 
rade-unionist şi nu recunoşteau necesitatea luptei politice a cla
sei muncitoare. - 122. 

1 19 Engels se referă la cel de al nouălea congres naţional al posibi
lişt ilor, care a avut loc la Charleville la 28 octombrie 1887. Con
grsul a acordat atenţia principală problemei participării la cam
paniile electorale. - 1 22. 

1 20 Este vorba de suma alocată în 1825 de către guvernul regal fran
cez drept compensaţii aristocraţilor ale căror bunuri fu>seră con
fiscate în timpul revoluţiei burgheze franceze de la sfirşitul se
colului al XVIII-lea, - 124. 

1 21 Cuvinte devenite proverbiale din apelul adresat de ministrul pru
sian Schu!enburg-Kehnert populaţiei din Belin la 1 7  octombrie 
1806, după infringerea de la Jena. - 124. 
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122 In srisorile amintite, Schmidt ii comunica lui Engels că încercă
rile sale de a se angaja la Universitatea din Leipzig s-au soldat 
cu un eşec din pricina concepţiilor sale socialiste. Vezi şi volumul 
de faţă p. 1i4. - 125, 211. 

123 Eugen DUhring, dcent universitar la Universitatea din Berlm, a 
atacat violent în lucrările sale, începind din 1872, pe unii profsori 
universitari. El l-a acuzat pe H. Helmholtz de a fi trecut intenţio
nat sub tăcere lucrările lui R. Mayer. DUhring a criticat vehemPnt 
şi Iinduielile din univesităţi. Pentru acese mnifestări el a fost 
supus unor perecuţii din partea profesorilor reacţionari, persecuţ i i  
care iu culminat î n  iulie 1877, cind, .la cererea facultăţii de filozo
fie, i s-a etras dreptul de a preda la universitate. Dstituirea lui 
Dihring a provocat o zgomotoasă campanie de protest din partea 
partianilor săi. - 125. 

124 Este vorba de ionografiile de istorie. a economiei naţionale a Ger
maniei aipă'ute în 1879-1910 sub tilul general „Staats- und sciat
wissenschaftliche Forschungen", îndrumător principal fiind 
G. Schmoller. Monografiile conţineau un bogat material istoric 
concret, .dar analiza toretică lipsea cu desăvirşire. Aşa-numita 
tînără şcoală istorică de economie politică din Germania, condusă 
de Schmoller, cosidera că principala sarcină a ştiinţei economice 
constă în a culege material faptic referitor la istoria economiei 
naţionale, lăsînd analiza teoretică pe seama generaţiilor viitoare 
Aeastă orientare a şcolii sa materializat întro serie de mono
grafii. - 126. 

125 Demagogi - aşa numeau în Germania cercurile reacţionare, fnc
pind din 1819, pe participanţii la mişcarea opoziţionistă din rin
durile intelectualităţii şi societăţilor de gimnastică studenţşti, care, 
în p erioada de după războaiele împotriva Fanţei napoloniene, s-au 
ridicat împotriva rînduielilor reacţionare din statele germane şi au 
organizat manifestaţii politice în cadrul cărora se revendica uni
ficarea Germaniei. Autorităţile reacţionare îi prigoneau pe �de
magogi". - 126. 

126 La alegerile suplimentare din 27 ianuarie 1889 de la Paris au fost 
przentate andidaturile lui Boulanger - din partea grupărilor de 
dreapta, a lui Jacques - din partea partidului republican şi a lui 
Boule - muncitor agricol. Candidatura lui Boule a fost sprijinită 
de Partid. muncitorec (vezi adnotarea 25) şi de blanquişti. P
sibiliştii susţineau andidatura lui Jacques. Lupta electorală a 
fost foarte îndirjită. O mare victorie în alegeri a repurtat BUlan
ger, care a obţinut aproximativ 250 de mii de voturi. Boule a obţi
nut 17 mii de voturi. - 128, 135, 131, 421. 

127 Este vorba de Seţia fraceză din 1811, care s-a format la Londra 
în septembrie 1871 din emigranţi francezi. Conducerea ecţiei a 
stabilit o strînsă legătură cu bakuniştii din Elveţia şi a acţionat 
în colaborare cu ei, alăturindu-se atacurilor lor împotriva princi
piilor organizatorice ale Internaţionalei. După ce Consiliul generat 
al Internaţionalei, analizindu-i statutul, i-a recomandat să-l pună 
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de acord cu statutul Internaţionalei, Secţia s-a dedat la atacuri 
împotriva Consiliului, contestîdu-i împuternicirile. O parte din
tre membrii ecţiei franceze din 1871, împreună cu republicanii 
burghezi englezi (printre care A. Smith Headingley) şi cu lassalle
enii, fiind excluşi din Internaţională pentru activitate scizionistă, 
au format în primăvara anului 1872 aşa-numitul Consiliu federal 
mondial, care avea pretenţia de a conduce Internaţionala. 

Prin Consiliul pseudo-general, Engels are în vdere partea 
scizionistă a Consiliului federal britanic, în frunte cu Hales, Jung 
ş .a., care a refuzat să ducă la îndeplinire hotărîrile Congresului de 
la Haga şi a fost exclusă din Internaţională la 30 mai 1873 (vezi 
şi K. Marx şi F. Engels Opere, vol. 18, Editura Politică, Bucureşti, 
1964, p. 667). - 128, 453. 

128 li septembrie 1888, profesorul german Geffcken a publicat în re
vista nDeutsche Rundschau" fragmente din jurnalul împăratului 
german Frederic al Iii-lea, al cărui prieten apropiat Ue. Aete 
fragmnte se refereau la perioada războiului franc-prusian şi pre
zentau într-o lumină nefavorabilă rolul lui B ismarck în crearea 
Imperiului geran. La insistenţele lui Bismarck, .ui Geffcken i 
s-a intentat un proces în are a fost învinuit de înaltă trădare. 
Dar tribunalul imperial a considerat acuzaţia ca nefondată şi la 
4 ianuarie 1889 1a achitat pe Geffcken ; chiar a doua zi Geffcken 
a iost eliberat din închisoare. 

ln acelşi timp, Herbert von Bismarck, fiul cel mai mare al 
cancelarului Imperiului, l-a acuat pe diplomatul englez Morier 
de a ii intermediat intre Frederic, prinţul moştenitor de atunci, şi 
Franţa. La rindul său, Morier a dat publicităţii coespondenţa sa 
cu mareşalul francez B azaine, căruia se pretindea că i-ar fi t rans
mis date despre armata germană. Corespondenţa a demonstrat pe 
deplin caracterul calomnios al învinuirilor ce-i fuseeră aduse. 
Presa progresistă din acea vreme a aprciat achitarea lui Geffcken 
şi Morier ca pe o mare infringere suferită de Bsmarck. - 129. 

l29 ln decembrie 1888 a fost lansat la Paris un împrumut rUs în va
loare de 125 milioane ruble, cu o dobîndă de 4o, cea ce echivala 
cu aproximativ 20 milioane lire sterline. - 129. 

1 30 Tinzind să-şi întărească poziţiile, dată fiind apropierea ce e con
tura intre Franţa şi Rusia, în ianuarie 1889 Bisarck a început 
tratative cu Anglia în vederea încheierii unui tratat defensiv. In 
cursul tratativelor au fost abordate şi unele probleme coloniale. In 
perioada acea, Anglia şi Germania se sprijineau rciproc în 
Africa de Est în vederea înăbuşirii răscoalelor populare din Uganda 
şi Zanzibar. Flotele germană şi engleză au realizat împreună blo
cada coastelr est-africane. ln iulie 1890 Anglia şi Germania au 
încheiat un tratat cu privire la delimitarea pssiunilor lor din 
Africa de Est. ln afară de aceasta, Anglia a consimţit să cedeze 
Germaniei insulele Helgoland din Marea Nordului, care aveau o 
mare importanţă strategică. Apropierea temporară dintr"e cele două 
ţări n-a dus, însă, la încheierea unei alianţe. Adincirea contradic
ţiilor imperialismului a provcat agravarea continuă a relaţiilor 
anglo-germane. - 129. 
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J 3 1  Un mic fragment din această scrisoare a fst publicat pentru p rima 
oară n artea "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. - 130. 

132 Cartea lui Morgan "Ancient society, or Researches in the lines ot 
human progress from savagery through barbarism to civil1zation'' 
a apărut la Londra in 1877. Marx i Engels apreciau mult aceas'ă 
1 ucrare a lui Morgan, iar în 1884 Engels a scris o lucrare speciald 
.,Originea familiei, a proprietăţii private şi  a statului. ln legătură 
cu cercetările lui Lewis H. Morgan" (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 21,  Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 25-174). In 
Anglia lucrarea lui Morgan nu s-a bucurat de aprecierea cuvenită 
din partea avanţilor şi multă vreme a fost trecută sub tăcere. 
- 131 . .  

133 La rugămintea lui Lafargue, Engels a cerut conducătorilor Parti
dului social-democrat din Germania părerea in legătură cu congre
sul internaţional ce urma să aibă loc (vezi volumul de faţă, 
p. 1 21-123). In această scrisoare către Lafargue, Engels îi expune 
conţinutul scrisorii lui Bebel din 8 ianuarie 1889. - 131. 

1 34 Conferinţa preliminară de a Nancy, a cărei convocare a fost pro
pusă de către reprezentanţii social.-demo'raţiei germane, nu s-a 
ţinut. - 132. 

13, Engels se referă la manuscrisul lucrării "Torii asupra plusva
lorii", scrisă de Marx în 1862-1863, care constituie singura l'iornă 
a părţii finale, istorică-critică, a "Capitalului".  Engels n-a mai reu
şit să pregătească pentru tipar cartea a IV-a a "Capitalului". Ma
nuscrisul "Teoriilor asupa plusvalorii" a fost publicat pentru prima 
oară de K. Kautsky in 1905-1910. - 134, 483. 

136 Engels Se referă la aşa-numitul caz Schnaebele - un conflict in
tre Franţa şi Germania, provocat de guvernul Bismarck. La 20 apri
lie 1 887, funcţionaul de graniţă francez din Pagny-sur-Moselle, co
m isarul de poliţie Schnaebele a fost invitat, sub pretextul unor 
discuţii de lucru, pe teritoriul german, unde a fst arestat sub 
învinuirea de spionaj. In acelşi timp, cercurile guvernamentale 
qe1 mane au pornit în prsă o intensă campanie antifranceză ; la 
rîndul lor, revaşarzii francezi au folosit situaţia creată pentru 
desfăşurarea unei propagande antigermane. A apărut pericolul unui 
conflict militar, numai că guvernele Rsiei şi Austro-Ungariei s-au 
situat pe o poziţie nefavorabilă lui Bismrck. Germania a fost ne
voită să cedeze, la 30 aprilie Schnaebele a fost pus in libertate )i, 
în felul acesta, incidentul a fost încheiat. - 136. 

1 37 Fragmente din această crisoare au fost publicate pentru prima 
oară în limba franceză în revista "La Pensee", no. 61, 1955. - 1 37. 

138 Laura Lafargue îi anunţa lui Engels încetarea editării ziarului "Cri 
du Peuple", organ al blanquiştilor, şi apariţia unui nou ziar int·
tulat „Egalite". Conducerea aestui nou ziar a fost încredinţată 
unui comitet de redacţie din care făceau p arte atit reprezentanţi a1 
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marxiştilor - Guesde, Lafargue, Deville, cit şi blanquhşti - Vail
lant, Granger, Place, precum �i un reprezentant al posibiliştilor 
- Malon, şi doi radicali independenţi - consilierii municipali, 
Hovelacque şi Boule. Ziarul era conceput a organ de „concen
trare socialistă". Primul n umăr a apărut la 8 februarie 1889. Ini
ţial, în ziar au publicat articole Guede, Lafargue şi alţi marxişti, 
dar încă de la 3 martie aelaşi an s-a produs o ruptură lntre 
marxişti - colaboratori ai ziarului, şi Jules Rques, omul de afa
eri, care finanţa editarea lui (vezi adnotarea 156). De atunci, zia
rul a încetat să mai fie organul socialiştilor. - 137. 

139 Engels se referă la lovitura de stat din 18 brumar (9 noiembrie) 
1799, în urma căreia a fost instaurată dictatura militară a lui Na
poleon Bonaparte, precum şi la alegerea, la 10 aprilie 1848, a lui 
Ludovic Bonaparte ca preşedinte al Republicii franceze. 

La 12 şi 13 vendemiar (4-5 octombrie) 1795, trupele guverna
mentale, sub comanda generalului Bonaparte, au înăbuşit la Paris 
răscoala regalistă. - 137. 

140 Este vorba de corespondenţa lui Bebel apărută la rubrica „Deutseh
land" şi datată „Aus Norddeutschland, 29 Jinner", care a fost 
publicată fără semnătură în ziarul „Gleichheit" nr. 5, 1 februa
rie 1889. - 138. 

Ml Este vorba de articolul de fond „Boulanger en Bourgeois-Repu
bl1ek" publicat în ziarul „Recht voor Allen" din 30 ianuarie 1889 
şi de corespondenţa lui Souvarine „Parijsche Brieven XV" publi
cată la 1 februarie 1889. - 138. 

142 Engels se referă la articolul de fond al ziarului „Sozialdemokrat" : 
„Boulanger's Sieg in Paris", publicat la 3 februarie 1889. - 138. 

1.3 Este vorba de articolul lui Ch. Longuet „Que faire ?" din ziarul 
„.galite" din 10 februarie 1889. - 140. 

144 Este vorba de Conferinţa internaţională a socialiştilor de la Haga. 
Această conferinţă, la care au p articipat reprezentanţi ai mişcării 
socialiste dm Germania, Franţa, Belgia, Olanda şi Elveţia, a avut 
loc la 28 februarie 1889. Conferinţa a fost convocată, la propu-

. nerea lui Engels, de către prezentanţii fracţiunii ocial-democrate 
din Reichstagul german în scopul elaborării condiţiilor de convo
care a Congresului internaţional muncitresc socialist la Paris. 
Posibili5tii au refuzat să participe la conferinţă, dşi fueseră in
vitaţi, iar după aceea n-au recunoscut hotăririle ei. Conferinţa a 
stabilit împuternicirile, termenul convocării şi ordinea de zi a 
congresului. Amănunte In legătură cu hotăririle onferinţei, vezi 
în K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 21, Editura Politică, Bucureşti, 
1965, p. 530-533. - 141, 150, 154, 155, 157, 161, 172, 179, 183, 186, 
228, 437. 

145 Atherley Jones, fiul cunoscutul·ui militant al mişcării muncitoreşti 
engleze, cartistul Ernest Jones, intenţiona să editeze lucrările ta
tălui său. Prin intermediul lui Mahon, el s-a adresat lui Engels cu 
rugămintea de a-i acorda sprijin în această acţiune. - 142. 
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146 14 iulie 1789 este ziua cuceririi Bastiliei de către masele populare 
din Paris, marcind începutul revoluţiei burgheze franceze de l a  
sfirşitul ecolului a l  X VIII-lea. 

La 5 şi 6 octombrie 1789, maele populare venite de la Paris 
la Versailles, în urma unor ciocniri singeroase cu garda regală, l-au 
silit e regele Ludovic al XVI-lea să se înapoieze la Paris, zădăr
nicind în felul acesta complotul contrarevoluţionar pus la cale de 
Curtea de la Versailles împotriva Adunării constituante. 

10 august 1792 este ziua răsturnării monarhiei în Franţa, ca 
urmare a insurecţiei populare. 

La 2-5 septembrie 1972, la Paris, au avut loc tulburări 
populare provocate de ofensiva interv�nţi0n iştilor străini şi de 
activizarea forţelor contrarevoluţionare interne. Masele pariziene 
au ocupat închisorile şi au instituit tribunale populare improvizate, 
care-i judecau pe contrar>voluţionarii arestaţi. Mulţi contrarevolu
ţionari activi au fost executaţi. Această teroare ro5ie a fost actul 
de autoapărare a poporului revoluţionar. - 143. 

1 4 7  Este vorba de Comuna din Pais din 1789-1794. Fiind formal doar 
un organ orăşenesc de autoadministrare, din 1792 Comuna a con
dus de fapt lupta maselor pariziene pentru aplicarea unor măsuri 
revoluţionare decisive. Comuna a -jucat un rol activ în răsturnarea 
monarhiei, în instaurarea dictaturii iacobine, în introducerea preţu
rilor maximale, în adoptarea legii cu privire la persoanele su�
pecte, lege îndreptată împotriva contrarevoluţionarilor etc. După 
lovitura de stat contrarevoluţionară de la 9 termidr (27 iulie) 1794 
Comuna a fost lichidată. - 144, 296. 

148 !n lupta de la Fleurus (Belgia) de la 26 iunie 1794, armatele fran
ceze au zdrobit trupele ducelui de Coburg. Această victorie a dat 
armatei revoluţionare franceze posibilitatea de a pătrunde pe teri
toriul Belgiei şi de a o ocupa. - 144, 296. 

149 Pentru a putea face observaţii la articolul lui  Kautsky, Engels 
a tradus fragmente din lucrarea lui Kareev „Ţăran ii şi problema 
ţărănească în Franţa•· ; acolo unde Kareev a dat sub formă pres
curtată denumirea izvoarelor, Engels le-a descifrat şi completat. 
- 144. 

1 5 0  La a doua împărţire a Poloniei in 1793, între Prusia şi Rusia ţa
ristă, Rusiei i-au revenit o parte din Belorusia şi ţinutul de pe 
malul drept al Niprului din Ucraina ; Prusia a ocupat Gdanshul, 
Torunul şi o parte din Polonia mare. - 145. 

1 51 Constituanta - Adunarea constituantă din Franţa, care a funcţio
nat de la 9 iulie 1789 pînă la 30 sptembrie 1791. - 147. 

1 52 Sorge i-a trimis lui Engels o tăietură din ziarul new-yorkez „Stan
dard", în care se anunţa punerea în vinzare a ediţiei engleze a 
volumului I din „Capitalul" lui Marx, la librăria americană 
Appleton şi Co. - 149. 

1 53 Este vorba de articolul lui Rappaport „Despre mi5carea muncito
rească din America", inserat în revista „Neue Zeit" nr. 2 din 1889. 
Sorge aprcia articolul acesta ca fiind foarte prost, drept care rnn
sidera mai potrivită pu blicarea unor fragmente din lucrarea lui 
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Eleanor-Marx-Aveling şi Edward Aveling „Mişcarea muncitorească 
în America". - 149. 

1 54 Engels se referă la Bătălia de la Jena din 14  octombrie 1806 � zdro
birea armatei prusiene a atras după sine capitularea Prusiei în 
faţa Franţei napoleoneene şi a scos la iveală întreaga putreziciune 
a orînduirii sociale şi politice a monarhiei feudale a Hohenzollenu
lor. - 150. 

1 55 Este vorba de refuzul posibiliştilor de . participa la Conferinţa 
de la Haga (vezi adnotarea 144). - 151. 

156 Jules Reques, care finanţa ziarul „Egalite" văzînd în el in primul 
rind o sursă de cîştig, i-a concediat pe muncitorii tipografi remu
neraţi potrivit tarifelor stabilite de sindicatul zeţarilc. ln locul 
lor el a angajat muncitori care nu făceau parte din sindicat. Indig
naţi, membrii marxişti şi blanquişti ai redacţiei au luat hotărirea 
de a se retrage din redacţie. La 3 martie 1889, în ziar a put o 
declaraţie din partea redacţiei în care se aduca la cunoştinţă re
tragerea redactorilor, precum şi faptul că ruptura a avut loc din 
vina lui Roques. - 151. 

1 57 In scrisoarea către Engels, Schmidt ii comunica încercările lui ne
reu5ite de a-şi publica lucrarea „Die Duchschnittsprofitrate auf 
Grundlage de> Marx' schen Werthgesetzes" � lucrarea a apărut la 
Stuttgart in editura Dietz în anul 1889. ln legătură cu aceasta Yezi 
volumul de faţă, p. 1 74-175. - 152. 

1 58 Este vorba de greutăţile întimpinate în aceşti ani e Mao.. 5i 
Engels la publicarea lucrărilor lor, în special a „Ideologiei ger
mane„. - 158. 

159 ln ziarul „Neue Zeit" nr. 1 0, 1889, a fost publicat articolul lui 
Schmidt „Das Wertgesetz und Profitrate". - 153. 

160 Engels a locuit la Berlin începînd din cea de a doua jumătate a 
lunii septembrie 1841 pînă la 1 5  august 1842, perioadă n care ii-a 
făcut serviciul militar într-o brigadă de artilerie. - 153. 

161 E>te vorba despre broşura „Congresul internaţional muncitoresc 
din 1889. Răspuns săptămînalului Justice" (vezi K. Marx şi F. En
gels. Opere, vol. 21, Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 498-506) .  
Varianta iniţială a acestei broşuri a fost scrisă e Bernstein, din 
iniţi ativa lui Engels, ca răspuns la nota redacţională „Socialdemo
craţii germani oficiali şi Congresul internaţional de la Paris", pu
blicată la 16 martie 1889 în ziarul „Justice". Lucrarea a fost re
dactată de Engels şi editată sub formă de broşură, în limba englezd, 
la Londra ; traducerea ei în limba germană a apărut în ziarul 
„Sozialdemokrat" sub semnătura lui Bernstein, redactor al acestui 
organ de presă. - 155. 



162 Este vorba de articolul "The german «official .. social-democrats and 
the international congress î n  Paris", p ublicat in ziarul "Justice„ 
nr. 2i0, 16 martie 1889. - 151. 

163 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în revista "La Pensee" nr. 61, 1955. - 151. 

1 64 K. M arx. "Optsprezece brumar al lui Ludovic Bonaparte" (vezi 
K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 8, Editura Politică, Bucureşti, 
1960, p. 214-215). - 158, 

165 G. W. F. Hegel "Encyklopădie der philosophischen Wissenschaften 
im Grundrise". Theil I. "Die Logik'". Werke. Band VI. Berlin 1840, 
s. 249. - 159. 

166 Ultimul paragraf al acestei scrisori a fost publicat pentru prima 
bară în revista „La Pensee", nr. 61, 1955. - 162. 

167 1 aprilie era ziua de naştere a lui Bismarck. Engels face aluzie 
1a obiceiul glumeţ de a numi această zi „ziua prostănaclor' 
cind oamenii se păcălesc în glumă unul pe altul. - 162. 

HiB Engels se referă la ciocnirile violente mcrgînd pînă la încăierare, 
la care s-au dedat lassalleenii, în perioada de ascuţită luptă poli
tică d intre lassalleeni şi eisenachieni. - 163. 

i9 Temindu-se de popularitatea generalului Boulanger, guvernul fran
cez a hotărit să-l dea în judecată sub p retextul organizării unm 
complot de natură să periditeze securitatea statului. Boulanger a 
fost înştiinţat, chipurile, în ecret, de acest lucru şi la 1 aprilie 
1889, împreună cu lţiva dintre partizanii lui cei mai apropiaţi, a 
fugit pesle graniţă. La O aprilie, lui Boulanger i s-a retras imuni
tatea p arlamentară, far la 14  august, Tribunlul suprem i-a con
d amnat în contumacie, pe el, prcum şi pe Dillon şi Roche[ort 
'Jre fugiseră împreună cu el, la expulzare din Franţa. - 164. 

170 Fondul pentru presa reptilelor - fondul special de care dispunea 
B ismarck pentru coruperea presei. Această expresie a căpătat o 
semnificaţie peiorativă, fiind aplicată presei reacţionare corupte 

Opotuniştii - vezi adnotarea 57. - 165. 
171 Rezoluţia Conferinţei de la Haga (vezi adnotarea 144) a fost pu

blicată în pamfletul "Congresul internaţional muncitoresc d · n  
1 889. Răspuns săptămînalului „Justice„" (vezi K .  Marx şi F. Engel3 
Opere, vot. 21 ,  Editura Politică, Bucure5ti, 1965, p. 504-505). -
166, 211. 

172 Engels e referă la "Protestul comitetului trade-unionurilor împo
triva acţiunii Comitetului parlamentar faţă de Congresul muncito
resc internaţional de la Paris". Comitetul parlamentar (vezi adno
tarea 69) a încercat să refuze participarea la Conresul muncito
resc internaţional care fusese convocat, pretextind că muncitorit 
>nglezi au o zi de muncă mai scurtă şi un salariu mai mare decit 
muncitorii din cllelalte state ale Europei, şi de acea nu ar avea 
11ev3ie să41 aPere în n ici un fol intere�ele. Comitetul de prote5' 
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nou format, în care au intrat reprezentanţi ai multor trade-unionuri, 
au organizat mitinguri de protest şi au intrat în corespondenţă 
cu partidele socialiste din străinătate în legătură cu problema pre
gătirii congresului.  - 167, 170, 212. 

173 Este vorba de articolul lui  Hyndman „The International workers' 
congress of Paris of 1889 and the German social-democras" publi
cat m ziarul „Justice" la 6 aprilie 1889. - 167. 

174 I nsti tutul de marxism-leninism nu dispune de scrisorile lui 
Liebknecht din această perioadă. Dar, judecind după scrisoarea 
l ui Engels către P. Lafargue din 10 aprilie 1889 (volumul de faţă, 
p. 171), aeastă scrisoare a fost trimSă de Liebknecht li Bernstein. 
- 167. 

175 Congresul Partidului muncitoresc din Belgia, care a avut loc la 
22 aprilie 1889 la Jolimont, a hotărit să trimită delegaţi atit la 
Congresul internaţional muncitoresc socialist convocat de 
marxişti, cit şi la congresul convocat de posibilişti. - 169, 183, 
186, 200, 211 .  

176 ln numărul d i n  1G martie 1889 a l  ziarului „Sozialist", organ a l  
Partidului muncitoresc socialist d i n  America d e  Nord, a apărut 
articolul „Zum Internationalen Kongress in Paris". - 169. 

1 77 In colecţia „ Vol ks-Bibliothek" („Biblioteca populară"). printre ai 
cărei redctori se număra şi Liebknecht, ginerele cestuia, Geiser, 
a editat broşura antimarxistă „Die Ociale Frage" a lui Schlesing�r. 
ln aceasta carte, apărută în fascicole separate, Schlesinger a m
cercat să „revizuiască critic" doctrina lui Marx. La început, 
Liebknech t n-a protestat făţiş împotriva editării lucrării, fapt care 
a stîrnit îndreptăţita indignare a lui Engels (vezi şi volumul de 
faţă, p. 202), ulterior însă, Liebknecht s-a dezis în mod oficial de 
carte (vezi adnotarea 265). - 173, 202. 

178 ln timpul cit a locuit la Londra, E. Bernstei n a frecventat cu re
gularitate întrunirile Societăţii fabienilor, în cadrul cărora aveau 
loc discuţii cu privire la problemele socialismului. 

Societatea fabienilor - organizaţie reformistă engleză, înte
meiată în 1884 de reprezentanţi ai intelectualităţii burgheze ; prin
cipalii ei conducători erau Sidney ş1 Beatrice Webb (scietatea a 
fost denumită astfel după numele conducătorului de oşti roman 
din secolul al I II-lea î.e.n. Fabius Maximus, supranumit, „Cuncta
tor" (cuncut prin tactica sa de expectativă, prin chivarea de 
la lupte decisive în războiul cu Hanibal). Membrii Societăţii fa
bienilor erau în special intelectuali burghezi. Ei se ridicau îm
potriva învăţăturii lui Marx cu privire la necesitatea luptei de 
clasă a proletariatului şi a evoluţiei socialiste şi susţineau că tre
cerea de la capitalism la socialism ar fi posibilă pe calea unor 
mici reforme, a transformării treptate a societăţii cu ajutorul 
a�a-numitului „socialism municipal". Societatea fabienilor a jucat 
şi joacă rolul de purtător al influenţei burgheze în rîndurile cla
ei muncitoare, de propagator al ideilor oportuniste şi reformiste 
m mişcarea m uncitorească. engleză. V. I. Lenin a caracterizat So
cietatea fabienilor ca „expresia cea mai desăvîrşită a oportunis-
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mului şi a politicii muncitore5ti liberale" (V. I. Lenin. Opere 
complete, vol. 26, Editura Politică, Bucureşti, 1964, ed. a doua, 
p. 267). ln 1900, Societatea fabienilor a fuzionat cu partidul labu
rist. "Socialismul iab1an·· este unul dintre izvoarele idologice ale 
revizionismului şi reformismului din mişcarea muncitorească en
gleză. - 174, 331, 367, 400, 471. 

179 Socialiştii de catedră erau reprezentanţi ai unui curent ideologic 
burghez din ultimele trei decenii ale secolului al XIX-lea, în ma
joritate profesori de la universităţile germane ; socialiştii de cate
dră propovăduiau de la catedrle universitare reformismul bur
ghez, prezentindu-1 drept socialism. Socialiştii de catedră (A. Wag
ner, G. Schmoller, W. Sombart şi alţii) susţineau că statul e situat 
deasupra claelor, că e capabil să împace clsele duşmane şi  �a 
introducă treptat "socialismul", fără a atinge intereele capitalişti
lor. Programul scialismului de catedră e rezuma la organizarea 
asigurării muncitorilor pentru caz de boală sau de accidente de 
muncă, la reglementarea prin lege a relaţiilor dintre muncitori şi 
patroni etc. şi avea drept scop să abată pe muncitori de la lupta 
de clasă. Socialismul de catedră a fost unul dintre izvoarele ideo
logice ale revizionismului. - 175. 

180 Engels îl denumeşte în mod ironic pe Paul Lafargue „taica 
Duchene''. Sub denumirea figurată „Le Pere Duchene", care sim
boliza poporul francez, în diferite perioade au apărut o serie de 
ziare politico-satirice : · în 1790-1794, perioada Revoluţiei urgheze 
franceze ; în 1848, perioada revoluţiei din 1848-1849, precum �i 
in 1871, perioada Comunei din Paris. Deşi în perioade diferite ele 
au avut o orientare politică diferită, în ficare eapă au relec
tat, totuşi, sarea de spirit a maselor largi. In 1871 ziarul a apă
rut adeseori cu subtitlul „La Grande Colere du Per� DUchene". -
1 76. 

181 Engels face aluzie aici la greşelile guesdiştilor care au dus la in
cetarea apariţiei ziarelor „Egalite" şi „Socialste". Prin cele trei 
,Egalite", Engels se referă la săptămînalul socialist înfiinţat de 
Jules Guesde în 1877, care a apărut în cinci erii cu întreruperi 
pînă în 1883. In 1886 s-a făcut încercarea de a e relua editarea 
lui „Egalite", dar n-a apărut dcit un singur număr, după care s-a 
suspendat editarea lui. Engels numeşte cel d-al treilea „Egalite" 
ziarul care a apărut în 1889 (vezi adnotarea 138). 

In legătură cu „Socialiste", vezi adnotarea 25. - 176. 

182 Este vorba de atitudinea luată în presa de partid germană de Ig
naz Auer şi Max Schippel în favoarea participării la congresul 
posibiliştilr. Ziarul "Berliner Volks-Tribine", printre ai cărui re
dactori se număra şi Schippel, a publicat la 27 aprilie 1889 arti
colul „Zum Pariser Arbeiterkongress". ln "Berliner Volksblatt" din 
21 aprilie 1889 a fost publicat articolul "Der internationale Arbei
terkongress". 

Atunci cînd vorbe5te de răspunsul lui Charles Bonnier la 
aceste articole, Engels are în vedere articolul acestuia „ln Sachen 
des intemationalen Arbeiterkongresses", publicat in ziarul "Ber
liner Volksblatt" nr. 97 din 26 aprilie 1889. - 176, 187, 200, 212. 
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183 In Germania, în perioada în care a fost în vigoare legea excep
ţională împotriva socialiştilor, fracţiunea social-democrată din 
Reichstag a îndeplinit funcţia de Conducere a partidului. La 18 
mai 1 899 ea a lansat un apel către muncitorii din Germania, che
mindu-i să ia parte la Congresul muncitoresc socialist internaţional 
de la Paris, convocat de marxiişti, şi să-şi trimită reprezentanţii la 
acest congres. - 1 76, 301. 

184 Speriate de amploarea luată de mişcarea muncitorească, autorită
ţile au încetat urmărirea în justiţie a unei părţi însemnate dintre 
.a1zaţ1 şi au aminat prcesul. Procesul de la Elberfeld a avut 
loc în noiembrie-decembrie 1889 (vezi adnotarea 306). - 117 . 

185 Congresul partidului muncitoresc socialist din Germania de la 

Wyden (Elveţia) a avut loc intre 20 şi 23 august 1880. La congres 
au participat 56 de delegaţi. A fost primul congres ilegal l social
democraţiei germane, ţinut în cond1ţiile legii excepţionale împo
riva socialiştilor, adoptată în 1878 (vezi adnotarea 10).  Convoca
rea congresului însemna sfirşitul dezorientării şi l şovăielilor pe 
care schimbarea bruscă a condiţiilor de activitate a partidurui le 
provocase în rindurile conducătorilor lui şi dovedea că, sub in
fluenţa mselor membrilor de partid, în rindurile acestora linia 
.revoluţionară precumpănise asupra tendinţelor oportuniste de 
dreapta şi anarhiste. 

La congres au fost dezbătute următoarele probleme : situa
ţia din partid, poziţia deputaţilor social-democraţi în Reichstag, 
programul şi organizarea partidului, presa de partid, participarea 
la alegeri, atitudina social-demcraţiei germane faţă de partidele 
muncitoreşti din alte ţări etc. Hotăririle adoptate la congres au 
contribuit la dezvoltarea în continuare şi întărirea partidului. In 
pofida poziţiei celor de dreapta, congresul a hotărît ca în para
graful I I  al programului adoptat în 1875 la Gotha, acolo unde se 
spunea că partidul luptă pentru atingerea ţelurilor "prin toate 
miJ loacele legale", cuvintul „legale" să fie şters din program, r
cunoscindu-se astfel necesitatea îmbinării formelor legale de luptâ 
cu cele ilegale. Printr-o hotărire a congresului, săptăminalul 
"Sozialdemokrat" a fost confirmat ca organ oficial al partidului. 

Asupra lucrărilor congresului a avut o rdnică influenţă cri
tica principială pe care Marx şi Engels u făcut-o oricăror mani
festări de oportunism din rindurile social-democraţiei germane, 
precum şi atitudinii împăciuitoriste a unora dintre conducătorii 
partidului faţă de asemenea manifestări. - 177. 

1•86 Este vorba de Congresul Partidului muncitoresc socialist din Ger· 
mania care a avut lc între 2 şi 6 octombrie 1887 la St. Gallen 
Elveţia). La cngres au participat 79 de delegaţi. Congresul a dis
cutat următoarele probleme : raportul fracţiunii din Reichstag cu 
privire la poziţia şi activitatea deputaţilor social-democraţi în 
Reichstag şi în Landtaguri, la atitudinea partidu:ui în problema 
impozitelor şi a taxelor vamale în legătură cu măsurile sociale 
ale guvernului, la politica partidului în alegerile trecute şi în 
cele ce urmau să aibă loc, la convocarea unui congres socialist in
ternaţional, la atitudinea partilului faţă de anarhişti. In hotăririle 
adoptate la congres se sublinia că activitatea parlamentară ur-
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mează să acorde o deosebită atenţie criticării guvernului şi agita
ţiei în favoarea principiilor social-democraţiei, că măsurile sociale 
luate de Bismarek nu au nimic comun cu adevărata grijă faţă de 
nevoile celor ce muncesc, iar concepţiile anarhiste nu sînt com
patibile cu propaganda socialistă. De asemenea, congre.ul a adop
tat o hotărire cu privire la convocarea în 1 888 a unui congres 
muncitoresc internaţional. 

Majoritatea delegaţilor au spr�jinit aripa marxistă din con
ducerea partidului, în frunte cu Bebel şi Liebknecht. Liderii aripii 
oportuniste au fost într-o anumită măsură izolaţi. - 1 77, 1 99. 

187  Este vorba de Conerinţa de la Haga (vezi adnotarea 144). Un anu
mit număr dintre participanţii la Conferinţă, printre care şi Fer
dinand Domela Nieuwenhuis, au avut o atitudine împăciuitoristă 
faţă de posibilişti. - 1 77. 

188 Engels a primit o scrisoare din partea unor muncitori din Lyon, 
dar, întrucît semnăturile şi adresele erau indescifrabile, l-a rugat 
pe Lafargue să le descifreze. - 181, 208. 

189 In calitate de organ oficial al congresului din Franţa a fost folosit, 
după cum se vede, ziarul „Socialiste" care apărea la Commentry, 
ca organ al Partidului muncitoresc al Centrului. Gazea a apărut 
săptămînal de la 20 aprilie pînă la 14 iulie 1889 ; în ea erau pu
blicate toate comunicările referitoare la pregătirile congresului. -
181. 

190 Este vorba de lupta dintre cele două orientări din cadrul Partidu
lui social-democrat din Danemarca (organizat în 1876) - cea re
formistă şi cea revoluţionară, în frunte cu Trier şi Petersen, gru
pată n jurul ziarului „Arbejderen". „Revoluţionarii" se ridicau 
împotriva politicii reformiste a aripii oportuniste a partidului, 
luptau pentru transformarea lui într-un partid proletar de clasă. 
In 1889 minoritatea revoluţionară a fost exclusă din partid. După 
excludere a fondat o organizaţie proprie, care însă, din pricina 
greşelilor sectariste ale conducătorilor, nu s-a transformat într-un 
p artid proletar de masă. - 182, 255, 256, 305, 365, 439. 

1 91 ste vorba de Congresul internaţional de la Londra al sindicatelor 
(vezi adnotarea 106). - 1 82. 

1 92 Apelul la convocarea congrellui a fost scris cu participarea ac
tivă a lui Paul Lafargue. Engels a tradus textul apelului în limba 
germană şi a contriuit la publicarea li în limbile germnă 5i 
engleză. n 1889 a fost publicat n limba germană, în traducerea 
lui Engels, in ziarul „Sozialdemokrat" la 1 1  mai şi în traducerea 
lui Liebknecht în ziarul „Berliner Volksblatt" la 10 mai, precum 
5i în limba engleză sub formă separată şi in ziarele „Labour Elec
tor" din 1 8  mai şi „Commonweal" din 25 mai. (Vezi textul ape
lului în K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21 ,  Editura Politică, 
Bucureşti, 1965, p. 510-512).  - 183, 204. 

193 „Scrisoarea către redacţia săptămînalului "The Labour Elcor„" 
a fost publicată la 4 mai 1889. Din iniţiativa lui Engels, ea a fost 
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trimisă redacţiei aestui ziar de către socialistul francez Ch. Bon
nier, care se fa pe atunci la Londra şi lua parte activă la pregă
tirea Congresului muncitoresc socialist internaţional. (Vezi textul 
scrisorii n K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21, Editura Politică, 
Bucureşti, 1 965, p. 509-510.) - 184. 

H ln 1rtie 1889 a fost lansat un nou împrumut extern rus de 
174 mil. ruble aur în vederea conversiunii precedentelor împru
muturi cu 50/„. - 185. 

195 se vorba de articolul "The Paris international congress", publicat 
în ziarul "Star" nr. 1400 din 3 mai 1889. - 186. 

1 96 Este vorba de orgnizaţia din Paris a Partidului muncitoresc (vezi 
adnotarea 25). - 188. 

197 Este vorba de numerele din 4 şi 7 mai 1889 ale ziarului "Star". 
La 7 mai a fost publicat articolul „The Workmen's party - A 
Chat with some practica! scialists at the Hotel le Viile". - 18S 

198 Un mare număr de organizaţii posibiliste, nemulţumite de atitu• 
dinea liderilor lor în timpul alegerilor din 27 aprilie 1889 şi al 
pregătirii congresului muncitoresc internaţional, le-au adus aces
tora critici grave. Ca ripostă, la 16 aprilie, rupul aondismentu
lui 14 din Paris a fost exclus, iar la sfîrşitul lui aprilie 1889 prin
cipalele organizaţii din arondismentul 13 din Paris au părăsit fe
deraţia pos1biliştilor. Amănunte fa legătură u acesta vezi în 
K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 2 1, Editura Poltică, Bucureşti, 
1 965, p. 5 16-517. - 190, 194 . 

..99 După fuga pPste graniţă a lui Boulanger (vezi adnotarea 1 69 ), 
ceea e a însemnat în fapt retragerea lui din arena politică a 
Franţei, Ferry, unul dintre liderii republicanilor burghezi mode
raţi, a început să desfăşoare, în scpul venirii la putere, o intensă 
activitate politică. El a devenit redactorul unuia dintre ziarele de 
dreapta şi a început să participe din nou activ la adunările 5i 
mitingurile politice. - 190 . 

200 Este vorba de încercarea nereu5ită de a instaura în Franţa orin
duirea monarhistă, incercare întreprinsă în 1877 de preşedinte, 
mareşalul Mac Mahon. Acesa nu a găsit sprijin nici în cercurile 
largi ale populaţiei, dar ni. în rindurile unei părţi a ofiţerilor şi 
soldaţilor. Alegerile care au avut loc în octombrie 1877 s-au soldat 
cu victoria republicanilor. Mac Mahon a fost nevoit să-şi dea con
simţămîntul la constituirea unui guvern format din republkani 
burghezi, iar în ianuarie 1 878 să demisioneze. - 190. 

201 Textul scrisorii de faţă a fost scris pe ultima pagină a scrisorii 
Laurei Lafargue către Engels din 12 mai 1889. In această scri
soare Laura Lafargue îl anunţa că deocamdată n-a reuşit să obţină 
acordul lui Vaillant şi al celorlalţi de a trimite scrisori la „Star" 
şi .şi exprima propria-i îndoială cu privire la oportunitatea unei 
asemenea acţiuni. Răspunsul la această scrisoare l-a constituit 
scrisoarea lui Engels (vezi volumul de faţă, p. 191-193). - 1 9 l .  
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202 !n ziarul „Star" din 1 4  mai 1889, la rubrica „Cutia poştală popu .. 
lară'', a apărut, sub semnătura lui Paul Lafargue, „Invitation" în 
care e făcea o scurtă expunere a apelului la convocare a con
gresului. - 192. 

203 Este vorba de comunicatul cu privire la convocarea Congresului 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 21, Editura Politică, Bucu
re)ti, 1965, p. 530-532) întocmit de P. Lafargue şi de alţi socia· 
li5ti francezi şi trimis lui Engels. Comunicatul a fost tipărit, sub 
formă de foaie volantă, în iunie 1 889 în limba franceză la Paris, 
şi în limba engleză la Londra ; în limba germană a apărut în 
�Sozialdemokrat" din I iunie şi în „Berlinr Volksblatt" din 2 iu
nie. ln limba engleză a mai apărut in „The Commonweal" din 
8 iunie şi ca anexă în brşura „Congresul internaţional muncito
resc din 1889. II .  Răspuns la «Manifestul Federaţiei social-demo
crate„". ln primele variante ale comunicatului lipseau însă sem
năturile unor sociali5ti din diferite ţări ; dar, o dată cu cre5terea 
d"claraţiilor de adeziune la comunicat, a crescut şi numărul sem� 
năturilor. - 1 93, 204, 206. 

204 Greva minerilor germani din Ruhr - unul dintre cele mai de 
seamă evenimente ale mi5cării muncitore5ti germane de la sfîrşitul 
secolului al XIX-iea - a început la 4 mai 1889 în districtul mi
nier Gelsenkirchen, după care a cuprins întregul ţinut Dortmund. 
ln perioada de avînt maxim la grev ă au participat aproape 90 OOO 
de oameni. O parte a greviştilor se afla sub influenţa social-de
mocraţilor. Principalele revendicări ale greviştilor erau : � 
salarii•lor reducerea zilei de muncă la opt ore, inclusiv timpul de 
coborîre 

'
în mină şi de urcare la suprafaţă, recunoaşterea comi

tetelor muncitore5ti. Sub presiunea organelor g�vernamentale! spe
riate de amploarea grevei, patronii au promis că vor satisface 
unele din revendicările muncitorilor ; ca urmare, la mijlocul lunii 
mai lucrul a fost parţial reluat. Cu toate acestea, datorită faptului 
că proprietarii minelor nu şi-au respectat promisiunea, adunarea 
din 24 mai a delegaţilor minerilor a hotărît să se continue greva. 
Numai s-ub presiunea măsurilor represive, pe de o parte, şi a noilor 
promisiuni făcute de proprietarii minelor, pe de altă parte, la 
începutul lunii iunie greva a încetat. Revendicările muncitorilor 
au fost satisfăcute numai într-o măsură neînsemnată, totuşi greva 
a contribuit la creşterea conştiinţei de clasă şi a spiritului de or
ganizare a minerilor, la întărirea prestigiului social-democraţiei. 
Ea a exercitat o puternică influenţă asupra dezvoltării mişcării 
muncitoreşti din Germani a  - 194, 220, 243, 156, 326. 

205 Este vorba de înăbuşirea sîngeroasă a Comunei din Paris de către 
trupele versallezilor la 21-28 mai 1871.  - 195. 

206 Este vorba de fuga lui Boulanger în străinătate (vezi adnotarea 
169), care a însemnat, în fapt, părăsirea arenei politice. - 195. 

207 Engels se referă la nota „Much ado about nothing", publicată ln 
ziarul „Justice" nr. 279 din 18 mai 1889. - 198. 
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208 Este vorba de nota „Un congres panache" apărută în ziarul „Pro
letariat" nr. 263 din 18 mai 1 889. - 1 98. 

209 I ncidentul amintit de Engels a avut loc la 18  mai 1889. Rochefort 
a fost prins de poliţie în tentativa de a-l împuşca pe caricaturistul 
francez Pilotell, dar a fost curînd pus în libertate din ordinul 
lui Bolanger. - 199. 

210 In nota „Much ado about nothing", apărută în ziarul „Justice" din 
18 mai 1889, Hyndman numea Conferinţa de l a  Haga (vezi adno
tarea 144) caucls. Termenul de cau0us defineşte în America o 
şedinţă închisă a liderilor de partid în vederea pregătirii pentru 
alegeri sau a soluţionării unor probleme politice şi organizatorice. 
In această notă Hyndman i învinuia pe socialiştii francezi şi ger
mani că în mod deliberat nu i-au invitat pe posibilişti la Confe
rinţa de la Haga. - 200. 

211  La sfirşitul lunii martie - începutul lunii aprilie 1889 W. Lieb
knecht is-a aflat timp de aproape două săptămîni în Elveţia unde, 
în calitate de reprezentant al socialdemocraţiei germane, a asistat 
la dezvelirea solemnă a mon•umentului lui Johann Philipp Becker, 
militant de seamă al mişcării muncitoreşti germane şi internaţio
nale, conducătorul secţiei din Elveţia a Internaţionalei I. - 200, 
212. 

212 Este vorba de „Manifesto of the Social-Democratic Fderation. 
Plain truths about the international congress of workers in Paris 
in 1889", publicat în ziarul „Justice", nr. 280 din 25 mai 1889. - 204. 

213 In „Manifestul Federaţiei social-democrate" se afirma că Congresul 
internaţional al sindicatelor de la Londra i-a împut'rnicit în una
nimitate pe posibilişti să convoace congresul muncitoresc interna
ţional la Paris. Tot acolo se afirma că Gabriel Farjat, pe care-l 
numeau reprezentantul „aşa-zişilor marxişti sau guesdişti francezi
a votit pentru această rezoluţie. In broşura „Congresul internaţio
nal muncilores' din 1889. II.  Răspuns la .-Manifestul Federaţiei 
social-democrate»", Bernstein a dat o ripostă acestor născociri, 
demonstrînd că, în primul rînd, Farjat era reprezentantul sindi
catelor franceze şi nu al partidului şi, în al doilea rînd, el nu a 
votat pentru această rezoluţie (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
vol. 21,  Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 515). Ulterior, în una 
din publicaţiile Comisiei organizatorice pentru convocarea congre
sului internaţional la Paris a fost inserat un post-scriptum special 
conţinînd afirmaţia lui Farjat că el nu numai că nu a votat la 
Congresul de la Londra pentru o rezoluţie care să dea posibiliştilor 
împuterniciri pentru convocarea congresului internaţional, dar că 
în general nu a fost votată o asemenea rezoluţie. - 205, 208. 

214 Este vorba de strîngerea de semnături pe convocatorul Congre
sului muncitoresc socialist internaţional. Reprezenanţii Partidului 
social-democrat din Danemarca, care nu au participat la Confe
rinţa de la Haga, dar s-au declarat d inainte de acord cu toate 
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hotăririle ei, au refuzat brusc să rită elegaţi ît la congresul 
convocat de marxişti, cit ş1 la congresul posibilist. 

Despre cele două orientăi din mişcrea socialistă daneză vezi 
adnotarea 190. - 205. 

215  Lafargue l-a rugat pe Engels să-i scrie lui Danielson ca acesta 
să-i facă cunoştinţă lui Lafargue cu editorul rvistei „evernîi 
vestnik". Motivul acestei rugăminţi l-a constituit reproducerea, în 
„Severnîi vestnik" nr. 4 din 1889, a articolului lui Lfargue „Ma
şina ca factor al progresul-ui", ultimul capitol al lucrării lui de 
proporţii : „Proletariatul muncii fizice şi intelectuale", publicată n 
.. Neue Zeit"' nr. 3 din 1888. Lafarg" intenţiona să colaboreze per
manent la revista „evernii vestnik". - 21. 

�16 Asociaţia electorală muncitorească (Labour Electoral Association) 
- organizaţie trade-unionistă, transformată î1 1887 din Comitetul 
electoral muncitoresc ; ea î5i propunea să obţină alegerea munci
torilor în parlament şi în consiliile municipale. - 207, 221, 331. 

217  Expresia „muzica viitorului" a apărut în legătură cu publicarea 
în 1850 a cărţii lui Richard Wagner „Opera artistică a viitorului" ; 
adversarii concepţiilor lui R. Wagner n domeniul creaţiei muzi
cale au dat acestei expresii un sens ironic. - 208. 

218 Este vorba de bro5ura „Congresul internaţional muncitoresc din 
1889. II. Răspuns la -Manifestul Federaţiei social-democrate.". Va
rianta iniţială a acestui paflet a fost scrisă de Bernstein, din 
iniţiativa lui Engels, în legătură cu campania pe care conduerea 
oportunistă a Federaţiei social-democrate continua so desfăşoare 
în sprijinul congresului convocat de posibili5ti la Paris şi cu scopul 
de a împiedica desfă5urarea cu succes a Congrsului internaţional 
muncitoresc scialist, pregătit de marxişti. Pamfletul a fost redac
tat de Engels şi a apărut sub formă de broşură in limba engleză 
(vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 21,  Editura Politică, &ucu
reşti, 1965, p .  530-532) . - 208. 

219 Este vorba de consiliul ales al comitatului Lonra, în atribuţiile 
căruia intra stringerea impozitelor, bugetul local etc. La alegerea 
consiliilor comitatelor erau admise toate persoanele cu drept de a 
alege în parlament, precum şi femeile care depăşiseră vîrsta de 
30 de ani. Această reformă a administraţiei locale a fost fectuată 
în Anglia în august 1888. - 213, 319. 

220 Este vorba de secţia Federaţiei social-democrate din oraşul Bat
tersea. Această secţie făcea parte din comitetul trade-unionist de 
protest. (vezi adnotarea 172) .  - 213. 

221  „Cavalerii muncii" - denumirea prescurtată a „Ordinului cava
lerilor muncii", organizaţie a muncitorilor americani, înfiinţati 
în 1869 la Philadelphia. Pînă în 1 87, „Ordinul cavalerilor, muncii" 
a avut caracterul unei asciaţii secrete ; el reunea în special mun
citori necalificaţi, printre care mulţi negri. Avea drept scop in
fiintarea de coperative şi organizarea ajutorului reciproc ; a luat 
parte la o erie întreagă de acţiuni le cl, muncitoare. Condu-
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cerea Ordinului însă era de fapt împotriva participării muncito
rilor la lupta politică şi milita pentru colaborarea dintre clase ; 
în 1886, conducerea Ordinului s-a opus grevei generale, interzicind 
membrilor săi să participe la ea. In ciuda acestui fapt, membrii 
de rind ai Ordinului au luat parte la grevă. Ulterior, Ordinul a 
început să-şi piardă influenţa în rindurile maselor muncitoreşti, 
iar la sfir5itul secolului al XIX-lea s-a destrămat. - 213, 223 . 

222 Engels e referă la Congresul de la Haga al Internaţionalei I, care 
a avut loc intre 2 şi 7 eptembrie 1872. Congresul de la Haga a 
fost o încununare a luptei îndelungate due de Marx şi Engels 
impotrLva sectarismului mic-burghez n mişcarea muncitorescă 
Pentru activitatea lor scizionistă, liderii anarhiştilor au fost excluşi 
Bakuniştii, care au refuzat să recunoască hotăririle Congresului 
de la Haga, s-au unit cu alte curente antimarxiste şi au scindat 
în fapt Internaţionala I .  - 213 . 

223 Circulara de la Sonvilier - „Circulaire a toutes les feterations de 
!'Association Internationale des Travailleurs" a fost adoptată la 
congresul Federaţiei jurasiene a bakuniştilor, care a avut loc la 
12 noiembrie 1871 la Sonvilier. Indreptată împotriva Consiliului 
general şi a Conferinţei de la Londra din 1871, Circulra opunea 
hotănrilor adoptate la Conferinţă dogmele anarhiste cu privire la 
indiferentismul politic şi autonomia to.ală a secţiilor ; de seme
nea, conţinea atacuri calomniatoare la adresa activităţii Consi
liului general . In ciculară, Bakuniştii propuneau tuturor fdera
ţiilor să ceară convocarea neîntîrziată a Congresului în vederea 
revizuirii S.atului General al Internaţionalei şi înfierării ;ons1-
liului general. - 213 . 

224 Este vorba de hotărîrea Congresului de la St. Gallen al Partidulm 
muncitoresc scialist din Germania (vezi adnotarea 186) cu privire 
la convocarea în 1888 a unui congres muncitoresc internaţional, -
214 . . 

2 25 Din 1846 pină în 1854, F. Lasalle a fost avocat în procesu} de 
divorţ al contesei Sophie von Hatzfeldt. In feb'Uarie 1848, el a 
fost arestat sub învinuirea de a fi instigat la furtul unei casete 
cu documente e urmau să fie folosite în acest proces ; Lassalle 
a stat în detenţie pînă în august 1848, cînd a fost achitat de 
Curtea cu juri. - 219. 

226 Constituţionaliştii erau reprezentanţii mişcării iberale a zemstvelor 
care militau pentru realizarea unor transformări constituţionale 
moderate în Rusia. - 219, 351 . 

227 Scrisoarea lui Stepniak (S. M. Kravcinski) către redacţia ziarului 
"Justice" a fost publicată n nr. 284 din 22 iunie 1889. - 221 . 

228 Federaţia americană a muncii (American Federation of Labour) 
- cea mai puternică uniune a sindicatelor din SUA, înfiinţată în 

decembrie 18B6. Membrii FAM erau în cea mai mare parte mun
citori calificaţi. Sindicatele erau organizate pe principiul de breaslă. 
La începutul activităţii sale, FAM a avut un rol pozitiv în unirea 
muncitorilor americani în vederea luptei pentru ziua de muncă 
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de opt ore. Programul ei reflectă o anumită influenţă a ldeilor 
scialiste. Dar, treptat, la sfirşitul secolului al XIX-lea, FAM s-a 
transformat într-o organizaţie co;ervatoare, reformistă, orientată 
îndeosebi spre aristocraţia muncitorească. Complotind făţiş cu uni
unile capitaliştilor, liderii FAM promovau o politică reformistă 
de colaborare de clasă intre muncitori şi  patroni. După victoria 
Marii revoluţii socialiste din Octombrie, conducerea FAM s-a si
tuat pe o poziţie extrem de duşmănoasă faţa de Rusia sovietică 
şi a sprijinit intervenţia S UA in Rusia. FAM a fiinţat pină in 
1955, cind a intrat in organizaţia unificată : Federaţia americană 
a muncii - Congresul sindicatelor de producţie. - 223, 470. 

229 Paul Lafargue l-a întrebat pe Engels, in scrisoarea pe are i-a 
trimis-o la 1 6  iunie 1889, in ce măsură este adevărat că Lary, 
delegatul posibilist din partea învăţătorilor a Congresul de l a  
Londra din noiembrie 1888 a l  sindicatelor, n-a fost admis l a  res
pectivul congres pe motivul că nu presta o muncă fizică. - 224 

230 ln Franţa, alegerile de deputaţi au fost fixate pentru eptembrie 
1 889. Iniţial, lui P. Lafargue i s-a propus să-şi pună can did atura 
in arondismentul 5 din Paris, preum şi la Avignon. (Vezi şi ad
notarea 248). - 224. 

231 Scrisoarea lui Charles Parnell a fost publicată în „Labour Elector� 
nr. 25 din 22 iunie 1 889. In legătură cu Asociaţia electorală mun
citorească vezi adnotarea 216. - 224. 

232 Danielson comunica, evident, despre articolul lui Lafargue „Maşina 
ca factor al progresului" publicat in „Severnii Vestnik" nr. 4 din 
1889, precum şi despre articolele lui Kautsky „Arthur Schopen
hauer" şi „Contradicţiile intereselor de clasă in 1789" („Severnii 
Vestnik", nr. 4-6 din 1889). - 225. 

233 Aricolul lui Lafargue despre evoluţia proprietăţii n-a fost publicat 
in „Severnii Vestnik". - 226. 

234 In srisoarea sa din 27 martie (8 aprilie) 1889, Danielson il anunţa 
pe Eng�ls că, in urmă cu citeva luni, Lopatin fusee grav bolnav, 
dar in prezent se însănătşise. - 226. 

235 Congresul muncitoresc socialist internaţional, care a fost de fapt 
congresul de constituire a Internaţionalei a II-a, s-a deschis la 
14 iUlie 1889, in ziua celei de-a 100 aiversări a căderii Bastil iei. 

· La congres au participat 393 de delegaţi din 20 de ţări ale Europei 
şi Americii. Congresul muncitoresc socialist internaţional a acul
tat rapoartele reprezentanţilor partidelor socialiste din diferite 
ţări cu privire la mişcarea muncitorească din ţările lor, a elaborat 
principiile fundamentale ale unei legislaţii muncitore5ti interna
ţionale, adoptind, printre altele, revendicarea legiferării zilei de 
muncă de opt ore, a trasat căile de luptă pentru înfăptuirea re
vendicărilor muncitoreşti. Congresul a subliniat necesitatea orga
nizării politice a proletariatului şi a luptei pentru satisfacerea re
vendicărilor politice le muncitorilor ; el s-a pronunţat pentru 
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desfiinţarea armatelor permanente şi pentru înlocuirea lor cu 
înarmarea generală a poporului. O hotărîre dosebit de importantă 
a congresului a fost acea prin care ziua de 1 Mai a fst declarată 
sărbătoarea internaţională a clasei muncitoare. In toate problemele 
dicutate, congresul a adoptat în esenţă hotărîri marxiste juste ; 
anarhi5tii, care încercaseră ă impună congresului punctul lor de 
vdere, au suferit o grea înfrîngere. - 231, 237, 258, 262, 282 301, 
363, 385, 440, 490. 

• 

236 La 18-19 aprilie 1889 a avut loc conferinţa internaţinală a mi
nerilor, unul dintre cele mai înaintate şi mai revoluţionare detaşa
mente ale clasei muncitoare, care se uianifstă întrlln mod deo
sebit de activ în mişcarea grevistă. La conferinţă au participat 
reprezentanţi ai minerHor, delegaţi la ambele congree interna
ţionale convocate la Paris. Conferinţa a ascultat rapoa.tele cu pri
ire la situaţia minerilor din diferite ţări şi regiuni şi a hotărît 
să se stabilească şi să e întreţină legături permanente între mi
nerii din toate ţările. Conferinţa a pregătit crearea unei uniuni 
internaţionale a sindicatelor minerilor, în 1890. - 231. 

237 Multe ziare germane ale timpului au publicat convorbirea purtată 
de corespondentul ziarului londonez „Evening News and PoSt" cu 
Hartmann. Acsta ar fi afirmat că ar fi stat sub nume străin, 
timp de şase luni, în Germania, Austria, Franţa şi Elveţia, pentru 
a organiza acolo un partid al revoluţiei şi  că acest partid s-ar 
pregăti pentru evenimente importante. La rugămintea lui Engels, 
Sorge l-a interpelat pe Hartmann. ln cartea poştală din 7 august, 
Hartmann a dezminţit aceste născociri şi a declarat că n-a pă
răsit SUA. - 234, 239, 257. 

238 Este vorba de campania pornită de grupurile oportuniste - po
sibiliştii în Franţa şi adepţii lor din Federaţia scial-democrată 
(vezi adnotarea 12 şi 67) - cu scopul de a discrdita Congresul 
muncitoresc socialist internaţional (vezi adnotarea 235).  Simultan, 
la Paris avea loc un alt congres, convocat din iniţiativa posibiliş
tilor. La congresul posibilişUlor au asistat numai un număr neîn
semnat de delegaţi străini, ei mai mulţi dintre ei avînd împuter
niciri pur fictive. Incercarea de a unifica cele două congrse n-a 
avut succes, întrucit congrsul posibilist a ps ca o condiţie a 
unirii o nouă verificare a mandatlor delegaţilor la congrsul mar
xiştilor. - 235, 247, 255, 284, 363, 440. 

239 La 18 martie 1876, Ferdinand Lingenau, socialist german emigrat 
în SUA, a lăsat prin testament circa 7 OOO de dolari - jumătate 
din averea sa - Partidului muncitoresc socialist din Germania. 
Ca executori testamentari el i-a numit pe A. Bebel, J. Ph. Becker, 
W. Bracke, A. Geib, W. Liebknecht şi K. Marx. După moartea lui 
Lingenau, la 4 august 1877 în oraşul Saint-Louis, executorii lui 
testamentări au încercat să obţină ca averea lăsată prin testament 
să fie pusă la dispoziţia partidului. In cele din urmă însă, Bis
marck a reuşit, prin preiuni diplomatice, să împiedice transfe
rarea moştenirii lui Lingenau asupra partidului scial-democrat. 
Prin executorii săi testamentari şi prin Sorge, care era principalul 



lor mandatar în America, partidul a fost nevoit să ducă o luptă 
îndelungată pentru această mştenire. - 235. 

2�J Liberal-unioniştii - grupare condusă de J. Chamberlain, care în 
1886 s-a desprins din partidul liberal n urma diverenţelor în 
problema irlandeză (liberal-unioni5tii erau partizanii menţinerii 
uniunii anglo-irlandeze care exista în 1801). ln fapt, iar dupa 
ciţiva ani şi formal, liberal-unioniştii au aderat la partidul con
servator. - 237. 

241 Engels numşte tory-socialişti aripa de stinga a partidului conser
vator, alcătuită in cea mai mre parte d1n reprezentanţi ai bur
gheziei industriale şi ai intelectualităţii (scriitori, avocaţi etc.).  
Lansînd un program demagogic de reforme sociale în campaniile 
electorale (după reforma din 1884 ; vzi adnotarea 253), repr
zentanţii acestei grupări încercau să obţină votul muncitorilor. -
237. 

24! Este vorba de călătoria în scopuri agitatorice făcută de Liebknecht 
în SUA împreună cu Eleanor Marx-Aveling şi cu Edward Avelmg 
în septembrie-decembrie 1886. - 241. 

2;3 Fragmente din această scrisoae au fost publicate, fără a se indica 
sursa, în ziarul „Sozialdemokrat" nr. 35, 31 august 1889, în articolul 
de fond cu titlul „Der Streik der «Unqualifizierten„". - 242. 

244 Greva docherilor londonezi, care a avut loc între 12 august şi 
14 septembrie 1889, a fost unul dintre marile evenimente ale miş
cării muncitoreşti engleze de la sfîrşitul secolului al XIX-lea. La 
acestă grevă au participat 30 OOO de dcheri şi peste 30 OOO de 
muncitori de alte profesiuni, majoritatea lor fiind formată din 
muncitori necalificaţi, care nu făceau p arte din nici un sindi'at. 
Bine organizaţi şi dind dovadă de multă dirzenie, grev�tii au ob
ţinut satisfacerea revendicăiilor lor ou privire la majorarea sala
riilor şi îmbunătăţirea condiţiilor de muncă. Greva docherilor a 
contribuit la întărirea solidarităţii proletare (pentru fondul de 
grevă s-au strîns aproximativ 50 OOO de lire sterline) şi la dezvol
tarea mişcării organizate a clasei muncitoare : au fost create sin
dicatul docherilor precum şi alte sindicate, care au grupat un mare 
număr de muncitori necalificaţi ; numărul muncitorilor organizaţi 
în trade-unionuri a crescut de peste două ori într-un singur an. 
242, 247, 251, 257, 293, 309, 319, 329, 374 • 

?45 Greva muncitarelor de la fabrica de chibrituri din Londra, care a 
avut loc în iulie 1888, s-a încheiat cu un succes : muncitoarele au 
obţinut o oarecare majorare a salariilor. - 242, 257. 

246 Este vorba de demonstraţia şomerilor organizată de Federaţia so
cial-democrată (vezi adnotarea 67) la 8 februarie 1886 împotriva 
agitaţiei pe care o făceau conservatorii în favoara tarifelor pro
tecţioniste. ln timpul demonstraţiei, elemente 1umpenproletare, care 
i se alăturaseră, au început să spargă şi să jefuiască magazine 
Ulterior, poliţia i-a arestat pe conducătorii Federaţiei Hyndman, 
Burns, Champion şi Williams, acuzaţi de a fi ţinut „oovîntări in-
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stigatoare la răscoală". Dar, după procesul care a avut loc intre 
7 şi 10 aprilie lll6, toţi au iost achitaţi. - 243. 

247 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în limba irancezâ în revista „La Pensee" nr. 61,  1955. - 245. 

248 Este vorba despre alegerile generale pentru Camera deputaţilor, 
care urmau să aibă loc în septembrie - octombrie 1 889. ln urma 
alegerilor, Partidul muncitorec (vezi adnotarea 25) a obţinut 6 
locuri în Cameră. Lafargue, care a fst prous candidat din p artea 
circumscripţiei Saint Amand, n-a fst ales. O apreciere a rezulta
tului alegerilor vezi în volumul de faţă p. 264-266 - 246. 

249 Este vorba de grupul blanquiştilor, n frunte cu Roile şi Granger, 
care-l sprijinea făţiş p e  Boulanger. - 246, 277. 

250 Congresul ordinar al trade-unionurilor a avut lc la Dundee (Sco
ţia) la începutul lui septembrie 1!89. Pregătirea şi desfăşurarea 
congresului au reflectat lupta dintre vechea conducere conserva
toare a Congresului trade-unionurilor {vezi adnotarea 69) Şi re
prezentanţii noilor trade-unionuri, care reuneau mase largi de 
muncitori necalificaţi. Una dintre principalele probleme dezbătute 
la congres a fost p roblema introducerii prin lege a zilei de munca 
de 8 ore. Absenţa unor socialişti - conducători ai noilor trade
unionuri - din cauza grevei docherilor din Londra (vezi adnotarea 
244) care se de6fşura în această perioadă, s-a reflectat asupra 
rezultatului lucrărilor congresului. Revendicara luptei pentru in
troducerea prin lege a zilei e muncă de 8 ore a fost respinsă. 
Vechea conducere în frunte cu B roadhurst, învinuit că întreţine 
legături cu marele capitalist B I'unner, a reuşit totuşi să păstreze 
puterea în miinile ei. - 255. 

251 O parte din această scrisoare a fost publicată pentru prima oară 
n limba franceză în revista „La Pensee" nr. 61, 1955. - 248. 

252 l mpărătcaa Rusiei, Maria Fedorovna, era fiica regelui danez 
Cristian al IX-iea, iar fratele ei, WaWemar, era căsătorit cu Maria, 
prinţesă de Orleans, npoata lui Ludovic FLlip. - 250. 

253 Engels se referă la reformele p arlamentare care au avut loc în 
Anglia în 1867 şi 1884. 

In 186î sub presiunea mişcării muncitoreşti de masă, a fost 
efectuată în

' 
Anglia a doua reformă parlamentară (prima a fost 

efectuată în 1832). Un rol activ in mişcarea pentru reformă a avut 
Consiliul General al Internaţionalei I. Prin noua lege, censul de 
avere pentl'U alegătorii din comitate a fost rdus pentru arendaşi 
la 12 1. st., arendă anuală ; la oraş, au căpătat drept de vot toţi 
proprietarii şi exploatatorii de imobile, precum şi chiriaşii care 
domiciliau in aceeaşi lcalitate tip de el puţin un an şi plăteau 
o chirie de cel puţin 10 1. t. In •Urma reformei din 1867, în Anglia 
numărul alegătorilor a crscut de p este două ori, iar o anumită 
parte din muncitorii calificaţi au primit drept de vot. 

ln 1884, sub presiuna mişcării de masă din districtele ru
rale, a fo>t efectuată în Anglia a treia reformă parlamentară, în 
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urma căreia aceste districte a u  obţinut drept d e  vot î n  condiţii  
iden tice cu cele stabilite în 1867 pentru populaţia districtelor ur
bane. Dar şi după această reformă electorală au mai rămas ln 
Anglia largi pături ale populaţiei care nu aveau drept de vot . 
proletariatul rural şi sărăcimea oraşelor, precum şi toate femeile. -
256. 

254 Este vora de schimbările efectuate n septembrie 1889 în com
ponenţa Comitetului executiv al Partidului muncitoresc socialist 
din America de Nord (vezi adnotarea 14), care reflecau lupta 
dintre diferitele curente din cadrul partidului. De la conducerea 
Comitetului executiv au fost înlăturaţi Rosenberg, Hintze, Sauter 
şi Guericke, şi in locul l or au fost aleşi Schewitsch, Remer, Ib;en 
şi Praast. Aceasta a dUs la scindarea partidului, ceea ce s-a con
cretizat, printre altele, in cele două congrese ţinute sparat la 
Chicago la sfîrşitul lui septembrie şi la 12 octombrie. La con
gresul din 12 octombrie, ţinut de membrii de partid grupaţi ln 
JUrul lui „New-Yorker Volkszeitung", a fost adoptat noul program 
al partidului, care reflecta concepţiile aripii lui înaintate. - 257, 
267, 307, 328, 329. 

255 Articolul lui G. J. Harney „The evolt of the ast End" a fost 
publicat în „Newcastle Weekly Chronicle" din 26 sptembrie 1889 
Fragmente din acest articol au fost publicate în „Labour Elector" 
nr. 38, din 28 eptembrie 1889 şi în nota apărută sub titlul „A 
Voice from the past". - 257. 

256 Engels îi compară pe fabieni (vezi adnotarea 178) cu „naţiona
l iştii" - reprezentanţii unei mişcări sociale, apărute în SUA la 
sfirşitul deceniului al 9-lea al seolului al XIX-lea. Imboldul di
rect pentu crearea „cluburilor naţionali;te" l-a constituit apariţia 
romnului utopic „Loking backward 2000-1887" de E. Bellamy. 
Primul club de acst fel a fost creat la Boston în 1888, iar în 189 1 
în întreaga ţară numărul lor trecea de 160. Membrii cluburilor, 
care aveau un caracter propagandistic, erau mai ales reprezentanţi 
ai burgheziei m ici şi mijlcii. „Naţionaliştii" îşi fixaseră ca sar
cină salvarea societăţii de tarele capitalismului prin naţionalizarea 
producţiei şi repartiţiei, propovăduiau transformarea pamică a 
capitalismul·ui in socialism. Mi?carea naţionalistă a exercitat o 
anumită influenţă asupra sociali;;tilor americani. - 258, 328. 

257 O parte din aeastă scrisoare a fost publicată pentru prima oară 
în revista „La Pensee" nr. 61, 1955. - 258. 

258 Jn timpul lucrărilor Congrsului muncitoresc socialist internaţional 
de la Paris, delegaţii franezi, în număr de 206, au ţinut două 
consfătuiri separate. Rezultatul acestor consfătuiii a fost crearea 
Consiliului naţional al Partidului muncitoresc francez (vezi adno
tarea 25), alcătuit din Guesde, Deville, Dereure, Camescasse, Cre
pin, Lafargue şi Lenoel pentru conducerea practică a activităţi! 
partidului. Consiliul naţional avea obligaţia de a convca congresul 
ordinar al partidului. La acst cngres, care a avut loc la Lille la 
1 1-1 2 octombrie 1890 (vezi adnotarea 412) au fost definitiv sta
bilite componenţa şi funcţiile Consiliului. In 1890-1891, In con-
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ponenţa Consiliului naţinal au fost aleşi Guesde, Dereure, Ca
mescasse, Quesnel, Crepin, Lafargue şi Ferroul. 

Comunicatul cu privire la crearea Consiliului naţional, men
ţionat de Engels, a fost publicat în „Labour Elector" din 28 sep
tembrie 1889. - 259, 43 1. 

259 In timpul lucrărilor Congresului muncitoresc socialist internaţio
nal din iulie 1889, delegaţii germani au înmînat delegaţilor fran
cezi 1 OOO de franci pentru ajutorarea familiilor victimelor catas
trofei din mina de la Saint-Etienne. - 259. 

260 Este vorba de broşura : „Congres inlernational ouvrier socialiste 
de Paris", Paris, 1889. - 259. 

261 A luzie la articolul publicat la 30 septembrie 1889 de Jaclard în 
cronica lui săptăminală la ziarul „ Voix", cu titlul „Lundis socia
listes", - 259. 

262 Pe la jumătatea deceniului al 8-lea se contura o apropiere între 
cele două organizaţii din cadrul mişcării muncitoreşti germane -
Partidul muncitoesc social-democrat (eisenachienii) creat în 
1869, în frunte cu A. Bebel şi W. Liebknecht, şi Uniunea generală 
a muncitorilor germani (vezi adnotarea 311) a lui Lssalle. Sub 
presiunea membrilor de rînd, conducerea lassalleană a Uniunii 
generale a muncitorilor germani a fost nevoită să renunţe la 
politica sa sectară şi să acţioneze în comun cu eisenachienii . De 
la începutul anului 1874, fracţiunile din Reichstag ale celor două 
partide au acţionat coordonat. lntre 22 şi 27 mai 1875, la congresul 
de la Gotha s-a realizat unificarea celor două partide. Partidul 
unificat a purtat dnumirea de Partidul muncitoresc sociadst din 
Germania. In felul asta, s-a pus ·capăt sciziunii din rîndurile 
clasei mun'itoare germane. In cursul tratativelor însă, conducătorii 
eisenachieni s-au situat pe o poziţie conciliatoristă, cea ce a făcut 
ca programul partidului unificat adoptat de congres să conţină 
greşeli serioase şi concesii principiale făcute lassalleanismului. 
(Vezi „Critica Programului de la Gotha" în K. Marx şi F. Engels. 
Opere, vol. 19, Editura Politică, Bucureşti, 1964, p. 13). - 260 263 
450, 490. 

' ' 

263 Bătălia de la Austerlitz (Moravia), care a avut lc la 2 decembrie 
(20 noiembrie) 1805, s-a încheiat cu victoria repurtată de Napo
leon I asupra trupelor ruso-austriece. - 261. 

264 Liebknecht, care se afla la Paris, l-a rugat pe Engels să-i S'rie 
lui Bebel şi să-l convingă să se ocupe de acordarea unui ajutor 
bănesc Partidului muncitoresc francez în vederea alegerilor. �a 
28 septembrie „Sozialdemokrat" a publicat un apel prin care so
ciali�tii germani erau chemaţi să dea dovadă de solidaritate inter
naţională şi să-i sprijine pe socialiştii francezi în alegerea lui 
Guesde în Camera deputaţilor. - 262. 
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265 Cauza imediată care l-a deermi1nat pe Liebknecht să facă decla
raţia în legătură cu cartea publicată de Schlesinger, „Die soziale 
Frage", în seria „Bibliotca ppulară" (vezi adnotarea 177) a fost 
apariţia în „Kreuz-Zeitung" din 18 septembrie 1889, a unui articol 
intitulat „Un social-democrat antimarxist". In declaraţia scrisă l a  
2 i  septembrie, Liebknecht arăta c ă  „Biblioteca populară" n u  are 
legătură nici cu Partidul scial-democrat şi nici cu fracţiunea 
partidului din eichstag, şi subl�nia ă publicarea cărţii lui Schle
singer a fost făcută fără consimţămintul lui. Declaraţia lui Lieb
knecht a fost publicată in „Berliner Vol ksbl.tt" din 29 septembrie 
şi in „Sozialdemokrat" din 5 octombrie 1889. O dată cu dclaraţia 
lui Liebknecht a fost publicată şi declaraţia lui Bee! din 19 sep
tembrie 1889, care rspingea afirmaţia din „Kreuz-Zeitung" cu pri
vire la legătura „Bibliotecii populare" cu fracţiunea social-demo
crată şi la apartenenţa lui Schlesinger la Partidul social-demo
crat. - 262. 

266 In alegerile generale din 22 septembrie 1889, Boulanger a fost ales 
în Camera deputaţilor din partea circumscripţiei electorale Mont
martre. Dar acestă alegere, ca şi ca a celor mai apropiaţi par
tizani i lui, Rochefort şi Dillon, a fost .ontestată de ministrul 
afacerilor interne Constans, pe motiv că Tribunalul suprem îi con
damnase pe toţi (în contumacie) la expulzare din FrIlţa (vezi ad
notarea 169). In locul lui Bolanger, în Camera deputaţilor a fost 
ales din partea circumscripţiei Montmartre posibilistul Joffrin, care 
obţinuse cel mai mare număr de voturi după Bolanger. - 263. 

267 O parte din această crisoare a fost publicată pentru prima oară 
in limba franceză n revista „La Pensee" nr. 61, 1955. - 263. 

268 Este vorba de articolul apărut în „Daily News" din 8 octombrie 
1889 sub titlul : „The French elections. Composition of the new 
chamber". - 265. 

269. „Satisfăcuţii" - majoritatea reacţionară a Camerei deputaţilor din 
Franţa, oare, în ajunul revoluţiei din 1848, au sprijinit guvernul 
Gµizot. La discutarea în Cameră a numeroaselor fapte ce dovedea! 
co'upţia din cercurile guvernante, aceşti deputaţi s-au dclarat 
„satisfăcuţi" de explicaţiile date de guvern. - 265. 

2 70 Este vorba de Comitetul din strada Poitiers - organ conducător 
al aşa-numitului Partid al ordinii, care reprezenta caliţia celor 
două fracţiuni monarhste din Franţa : legitimiştii (partizanii di
nastiei Bourbon) şi orleaniştii (partianii dinastiei Orleans). Acest 
partid al mrii burghezii conservatoare, înfiinţat în 1848, a ocupat, 
incepînd din 1849 pînă la lovitura de sat din 2 dcembrie 185 1 ,  
o poziţie conducătoare în Adunarea legislativă a celei de-a doua 
Republici. - 265. 

271 Este vorba de polemica dintre Sorge şi De Lon, care împărtăşea 
pe atunci concepţiile „naţionaliştilor" (vezi adnotarea 256). - 267. 

2i2 Engels se referă la aricolul apăut în ziarul „Justice" nr. 300 din 
1 2  octombrie 1889 sub titlul „Socialists and the French elections". 
- 269. 
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2i3 Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voi. 25, partea I, Editura Poli
tkă, Bucureşti, 1969, p. 17-19. - 270. 

274 M arx a locuit la Berlin, n timpul studiilor la Universitatea d in 
Berlin, înepînd din a doua jumătate a lunii  octombrie 1836 pînă 
la mijlocul lunii aprilie 1841. - 272. 

2î5 Engels se referă a şederea sa la Manchester în 1842-1844 pentru 
a studia probleme de comerţ la filatura de bumbac din Manchester 
aparţinînd firmei „Ermen şi Engels". Aceşti ani au Jucat un rol 
important în formarea oncepţiei despre lume a lui Engels, în 
trecerea lui de la idealism 1a materialism şi de la democraismul 
revoluţionar la comunism. - 273, 454. 

276 Marx a locuit la Bruxelles, din februarie 1845 pînă la începutul 
lui martie 1848, cind, in urma începerii rvoluţiei in Europa, a 
fost expulzat de către autorităţile belgiene. Engels a locuit la 
Buxelles de lia începutul lunii  aprilie 1845 şi pină în a doua ju
mătate a lunii artie 1848, cu unele întreruperi. - 273. 

277 Criticii concepţiilor lui Stirner îi este conscrat capitolul I I I  al 
volumului I din „Ideologia germană" purtind titlul „Sfintul Max''. 
Modul ÎQ care Stirner propovăduieşte „răzvrătirea" este analizat 
în subcapitolul cu acelaşi titlu al acestui Capitol (vezi K. Marx şi 
F. Engels, Opere, voi. 3, Editura Politică, Bucureşti, 1958, p. 391-
404). - 214. 

278 n gels răspunde propunerii lui Hildebrand de a scrie o istorie a 
perioadei prmergătoare revoluţiei din 1848-1849 în Germania. 
Hildebrand scria că, în prezent, Engels este poate singurul capabil 
să scrie o aemenea lucrare. - 274. 

2 79 Pregătindu-se să scrie o carte despre viaţa şi adivitatea lui 
F. A. Lange, Elisen a găsit în arhiva acestuia serisori de la 
Engels. Elien l-a rugat pe Engels Să-i pună la dispoziţie scri
sorile primite de la ange şi să-i permită să folosească în carte 
corespondenţa lor. 

Pe marginile scrisorii Iul Elissen, Engels a făcut următoarea 
înmnare : „&risorile nu sînt puse in ordine şi pină nu voi ter
mina luc!'Ul la volumul al Iii-lea. la primăvară, nu voi putea face 
acest lucru ; după aceea îi vor i puse la dispoziţie ; ă fie publi
cate integral sau parţial, în ultimul caz însă rog ca pasaj ele res
pctive să fie publicate într-un context corespunzător. Einbeck, 
oct. 1889. D-rului O. A .  Elissen. Referitor la scrisorile lui Lange". -
274. 

280 O parte din această scrisoare a fost publicată pentru prima oară 
în limba franceză în revista „La Pensee" nr. 61, 1955. - 275. 

281 La 3 martie 1848, la KO!n, a avut loc o demonstraţie de masă, pre
gătită de comunitatea locală a Ligii comuniştilor. In numele par
ticipanţilor la demonstraţie, Gottschalk a înaintat Consiliului muni
cipal o petiţie in care se revendicau libertăţi democatice, precum 
şi drepturi pentru muncitori. Demonstraţia a fost împrăştiată de 
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armată. Conducătorii demonstraţiei, Gottschalk, Willich şi Anneke, 
au fost arestaţi şi deferiţi justiţiei ; în urma amnistiei regale, toţi 
trei au fost eliberiţi la 21 martie 184l. Evenimentele de la 3 mar
tie de la Koln au fost vestitorul revoluţiei burghezo-democratice 
care a avut loc în martie în Prusia şi în alte state germane. -
2i8. 

282 Iiebknecht îl întreba pe Engels dacă nu ştie cînd a p-utut face 
Gottschalk următoarea deolaraţie : „Mă allu aici în numele a 
20 OOO de proletari cărora le e absolut indiferent dacă avem ' 
rpublică sau o monarhie". - 219. 

283 Uniunea muncitorilor din Colonia a fost înfiinţată de membrii 
Ligii comuniştilor din Colonia la 13 aprilie 1848. La început, roluI 
conducător în cadrul Uniunii îl deţinea A. Gottschalk, care, aflîn
du-se sub influenţa „adevăratului socialism", s-a situat pe poziţi i 
sectare. Lupta lui Marx, Engels şi a adepţilor lor împotriva tac
ticii sectare a lui Gottschalk a avut ca rezultat consolidarea Uniu
nii şi schimbarea liniei i politice. După arestarea lui Gottschalk 
şi Anneke la 3 iulie 1848 în urma cuvîntărilor rostite e ei I-
25 iunăe la întrunire! Uniunii mundtorilor din Colonia, prşdinte 
al Ligii a fost ales Moll, care a deţinut ace;t o5t pînă în sptem
bri> 1848, cind teama de a fi arestat l-a silit să emigree. Jn oc
tombrie 1&48 preşdinte al Uniunii a fost ales Marx, iar în fe
bruarie 1849 - Schapper. S-a treout la reorganizarea Uniunii ; noul 
statut, adoptat la 25 februarie, a declarat ca o principală sarcină 
a Uniunii ridicarea con5tiinţei de clasă şi politice a muncitorilor. 
După victoria contrarevoluţiei în Germania în 1849, Uniunea mun
citorilor din Colonia s-a transformat într-o oo�nuită asociaţi
muncitorescă culturală pierzînduşi car.acterul politic. - 219. 

284 In scrisoara lin 26 octombrie 1889, Liebknecht l comunka lui 
Engels că a renunţat să participe la editarea „Bibliotcii populare" 
(vezi adnotările 177 şi 265), ceea ce a atras după sine iporante 
pirder. materiale. - 280. 

285 Este vorba de Consiliul naţional din Bordeau; i d"e Comisia exe
cutivă din Troyes, create in 1888 la Congresu! sindicatelor din 
Bordeaux şi la Congresul Partidului muncitoresc de la Troyes 
(vezi adnotările 116, 107 şi 1 14). - 282. 

236 ln ajunul alegerilor generale din 1 889, E. Protot a organizat la 
Marsilia o campanie de calomniere a lui Guesde cu scopUl de a 
împ iedica alegerea aestuia în Camera deputaţilor. In urma vo
tului din al doilea scrutin a fost ales oportunistul Bouge. Dat fn 
judecată de către Guesde pentru calomnie, Protot a fost condamnat 
la plata unei amenzi. Prin hotărire judecăorască entinţa a fost 
publicată în ziarele din Masilia şi din Pars. - 283. 

2U7 In scrisoarea din 4 noiembrie 1 889, Lafargue ii informa pe Engels 
despre planl cu privire la crearea unor fracţiuni ocaliste in 
Camera deputaţilor şi în Consiliul municipal. Lafargue scria că, 
în eventualitatea realizării acestui plan, fracţiunea parlamenară 
rebuia să dea o declaraţie în care să sublinieze aracterul ei i-
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depndent şi scialist şi să formuleze ca sarcină imediată a depu
taţilor socialişti i mpunerea hotărîrilor Congresului muncitoresc so
cialist internaţional din 1089 in Cameră. - 284. 

288 O parte din această scrisoare a fost publicată pentru prima oară 
in revista „La Pensee" nr. 61, 1955. - 285. 

289 Activistul sindical francez Boule, care a alegerile suplimentae 
din Paris, din ianuarie 1889, s-a prezentat în calitate de candidat 
al socialiştilor (vezi adnotarea 126), ulterior, în alegerile municipale 
din departamentul Haute-Marne, şi-a pus candidatura în calitate 
de adept al boulangiştilor, fapt pentru are, în toamna anului 
1889, a fost înlăturat din postiul de ecretar al Federaţiei camerelor 
sindicale din Paris. La 29 octombrie ziarul „lntransigeant" a pu
blicat un articol în apărarea lui Boule ; iar la 2, 3 şi 5 noiembrie 
a publicat şi o erie de articole scrise de el cu privire la greva 
croitorilor din Le Bourget. - 286. 

290 Engels a primit de la Lafargue articolul lui De Paepe referitor l a  
moartea l u i  Cernîşevski apărut î n  presa belgiană. - 281. 

291 In scrisarea către Engels din 14 noiembrie 1889, Laura Lafargue 
ii aduca la ounoştinţă lui Engels reacţia presei burghe fran
ceze la apariţia în Camera depubaţilor, în haina lui de lucru, a 
minerului Thivrier, ales î mpreună cu alţi socialişti, - 288. 

292 Greva de la Silvertown (cartier dLn East End) - greva din sep
tembrie-decembrie 1889 a muncitorilor din industria cablurilor 
submarine şi a produselor din cauciuc. Greviştii, in nuăr de 
aproximativ 3 OOO de oameni, au erut majorarea tarifului orar şi 
a tarifului pentru munca n aord, alari i mai mari pntru muna 
în orele suplimentare şi în zilele de sărbătoare, îmbunătăţirea sa-
1 arizării femeilor şi a copiilor. La organizarea acestei greve a par
ticipat activ Eleanor M arx-Aveling ; în cursul igrevei ea a înfiin
ţat o asociaţie a tinerelor muncitoae. Grev·a, care a durat aproape 
trei luni, a şuat din cauză că muncitorii din S1lvertown nu au 
fost sprijiniţi de celelalte trade-unionuri. - 293, 302, 309, 319, 368. 

293 Parisul a fost asediat de armata prusiană in tilpul războiului 
franco-prusian. Blocda a început la 19 septembrie 1870, la 8 
ianuarie 1871 a fost semnată convenţia de apitulare a Parisului. -
294. 

294 Ese vorba de campania electorală în vederea alegerilor pentru 
Camera deputaţilor din septembrie-octombrie 1889. Guede a can
didat în aceste alegeri din partea uneia dintre circumscripţiile 
elctorale din Marsilia, dar n-a fost ales (vezi şi adnotarea 248). -
294. 

295 M artignetti îl ruga pe Engels, prin intermediul lui Lafargue, să-l 
recomande lui Antonio Labriola. Amintita scrisoare a lui Engels 
către Lafargue nu s-a păstrat. - 295. 
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296 9 termidor (27-28 iulie 1794) - lovitura de stat contrarevoluţio
n1Tă care a dus la căderea guvernului iacobinilor şi la instaurarea 
dominaţiei maTii burghezii. 

Cu privire la evenimentele din 10 august 1792 vezi adnotarea 
148. - 295. 

297 Comitetul salvării publice - organul central al guvernului revo
luţionar al Franţei în perioada didaturii iacobine (2 iunie 1793-
27 iulie 1 794). - 296. 

298 Pacea de la Basel din 1795 - paca separată încheiată la 5 aprilie 
de Republica franceză cu Prusia, care a ieşit din prima coaliţie 
antifrnceză. - 296. 

299 Directoratul (compus din cinci directori, dintre care unul era ales 
în fiecare an) - organul suprem al puterii executive in Franţa. 
instituit în conformitate cu onstituţia din 1 795, adoptată după 
cădera în 1794 a diaturii revoluţionare a iaobinilor. Pînă la 
lovitura de stat bonapartistă din 1 799, Dirctoratul a reprezentat 
guvenul Franţei, sprijinind regimul de teroare împotriva fTţelor 
demcrate şi apărînd interesele marii burghezii. - 296. 

300 Articolul lui K. F. Koppen „Leo's Geschichte der Revolution" a 
fost publicat în „Rheinische Zeitung" nr. 139, 1 41 şi 142 d in 1 9, 21 
şi 22 mai 1842. - 297. 

301 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Edit·ura Politică, Bucu
reşti, 1966, p. 157. - 298. 

302 Sindicatul muncitorilor de la intreprinderile de laz şi al muncito
rilor necalificaţi - primul trade-union l muncitorilor necalificaţi 
din istoria mişcării muncitoreşti din Anglia, a fost înfiinţat la 
sfirşitul lunii martie - începutul lunii aprilie 1889, în condiţiile 
creşterii mişcării greviste. Un rol important în organizarea şi con
ducerea acestui sindicat au avut Eleanor Marx-A veling şi EdWlrd 
Aveling. Sindicatul a lansat lozinca luptei pentru introducerPa zilei 
de muncă de 8 ore. Intr-un timp sort, sindicatul a dobîndit o 
mare influenţă printre păturile largi ale muncitorilor ; în decur; 
de un an s-au înscris în el circa 100 OOO de muncitori de l a  
intreprinderile de gaz. El a participat activ l a  on�anizarea grevei 
din 1889 a docherilor londonezi (vezi adnotarea 244). - 299, 368, 
371, 377, 378. 

303 Este vorba de articolul lui Rappaport d i n  ziarul .,Indiana Tribune" 
trimis lui Engels de ătre Sorge. - 300. 

J04 Engels repetă cuvintele ironice exprimate de Sorge la adresa lui 
Hepner în legătură cu faptul că Hepner a participat, la Chicago, 
la două eongrese ale reprezentanţilor unor curente învrăibite din 
cadrul Partidului muncitoresc socialist din America de Nord (vezi 
adnotarea 254). - 300. 

305 In scrisoarea din 29 octombrie 1889, Sorge îl întreba pe Engels 
dacă s-au păstrat lista articolelor lui Marx apărute în „Nw-Yrk 
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Daily Tribune" şi tăieturile din numerele respective ale ziarului 
pe care el i le-a pedat lui Marx în 1872. Lista articolelor lui Marx, 
apărute in "Tribune", a fost întocmită de Hermann Meyer şi 
transmisă de Sorge lui Marx cu prilejul întilnirii lor la congresul 
de la Haga al Internaţionalei I. - 301. 

306 Procesul de la Elberfeld împotriva membrilor Partidului social
democrat din Germania a aOllt lc intre 18 noiembrie şi 30 decem
brie 1889. Au fost deferiţi justiţiei peste 80 de membri ai partidu
lui, printre care deputaţii în Reichstag A. Bebel, F. Harm, 
G. Schumacher şi K. Grilenberger. Printre acuzaţi erau şi agenţi 
de poliţie, ca Rollinghoff, care a fost demascat în cursul procesului. 
Scopul acestui proces, pe care presa social-democrată l-a numit 
„procesul monstru", comparîndu-1 cu procesul înscenat de poliţia 
prusiană din Koln Ligii  comuniştilor în 1852, era de a demonstra 
existenţa unei "asociaţii screte" conduse de fracţiunea social
democrată din Reichsag şi avînd ramificaţii în întreaga Germanie 
Acuzaţilor li  se imputa d i fuzara ziarului ,.Sozialdemokrat" �i 
a altor tipărituri interzise. a prces au fost Citaţi peste 500 de 
artori. Dar guvenul n-a reuşit să obţină condamnrea tuturor 
acuzaţilor. 43 dintre ei, printre care şi Bebe!, au fost achitaţi 

301, 309, 325. 

307 F. Engels. „Scialismul d-lui Bismarck" (vezi K. Marx şi 
F. Engels. Opere, voi. 19, Editura Politică, Bucureşti, 1964, p. 181-
1 89). - 303. 

308 „Venstre" („Stînga") partid burghez-liberal din D anem-rca, 
fondat jn 1870. In secolul al XX-iea el exprimă interesele proprie
tarilor funciari mari şi mijlocii, precum şi ale unei părţi a bur
gheziei orăşeneşti. - 303, 305. 

309 Este vorba de ronflictul constituţional declanşat în 1875 in 
Danemarca. Fndul conflictului l-a constituit lupta dintre guvern 
;i opoziţia liberală din parlament, care revendica introducerea unor 
îngrădiri constituţionale a autorităţii regle. Cele mai violente 
ciocniri între guvern şi majoritatea parlamentară au izbucnit i. 
problemele financiare. Sprijinindu-se pe articolul 49 din Con
stituţie, conform căruia nici un impozit nu putea fi pereput fără 
o hotărire a parlamPntului, acesta a respins, în mod regulat în
aepînd din 1877, bugetu1 propus de guvern. Drept ripostă, guvern1l 
a recurs la bugete provizorii etc., dind o interpretare mai largă 
Jrticolului 25 al Constituţiei care acorda regelui dreptul ca, in 
raz dP neresitate, să emită legi provizorii. Conflictul a continuat 
pină în 1894 cind între guvern şi opoziţia liberală s-a realizat o 
înţelegere. -306. 

310 Adepţii „forţei fizice" (Physical Force Chartists) - denumire coit
venţională dată unuia dintre cele două curente din mişcarea car
tistă. Adpţii „forţei fizice", spre deosebire de adpţii, „forţei 
morale", se orientau spre metode de luptă revoluţionare şi e pro
nunţau pentru independenţa mişcării cartiste, împotriva subordo
nării ei de către radicalii burghezi. Conducătorii ei au fost 
)'Connor, Harney, Jones etc. - 301. 
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311 Asociaţia generală a muncitorilor germani - creată in 1863 cu 
participarea activă a lui Lassalle, a fost prima organizaţie politică 
a muncitorilor pe întreaga Germanie. Chiar de la fondarea ei, 
Asociaţia s-a aflat sub influenţa concepţiilor oportuniste ale lui 
Lassalle şi ale adepţilor săi, care căutau să orienteze mişcarea 
muncitorească pe calea reformistă, luînd atitudine împotriva luptei 
greviste şi a organizării de sindicate şi care sprijineau oli tica 
promovată de Bismarck de unificare de sus a Germaniei şi încer
cau să ajungă la o înţelegere cu el. - 301. 

31� Greva muncitorilor de la Societatea de gaz din partea de sud a 
Londrei a avut loc în decembrie 1889 - februarie 1890. Greva 
a izbucnit din cauza nerespectării de către patroni a obligaţiilor 
pe care )i le asumaseră printr-un acord anterior de a introduce 
ziua de muncă de opt ore, de a majora salariile şi de a angaja la 
lucru numai membri ai Sindicatului muncitorilor din întreprinderile 
de gaz etc. Greva a eşuat din cauză că greviştii nu au fost sufi
cient de activ ajutaţi de celelalte trade-unionuri, in special de 
sindicatul docherilor, precum şi datorită faptului că, începind din 
1890 mişcarea grevistă a intrat in declin. La Societatea de gaz ziua 
de muncă de opt ore a fost desfiinţată. - 309, 319, 331, 368. 

313 Jmpreună cu această scrisoare, Engels i-a trimis lui S. M. Kravcin
ski (Stepniak) primul capitol al lucrării sale „Politica externă a 
ţarismului rus" pentru a fi publicat în revista literar-politică 
marxistă „Soţial-demokrat", editată de grupul „Eliberarea muncii' 
(din redacţia revistei făceau parte V. I. Zasulici, G. V. Plehanov, 
P. B. Axelrod). Capitolul a fost publicat în revista .,Soţial-demo
krat", numărul unu, februarie 1890. - 312. 

314 I n  scrisoarea trimisă lui Engels la 24 decembrie 1889, Lalargue 
îl informa despre proictul Partidului muncitoresc de a edita (vezi 
ad notarea 25) un nou cotidian. Potrivit condiţiilor stipulate de 
patronul care urma să finanţeze ziarul, colaboratorii redacţiei tre
buiau să lucreze fără a fi retribuiţi, cu excepţia doar a doi dintre 
ei - Guesde şi Quercy. Ziarul a putut fi editat abia mai tirziu 
(vezi adnotarea 320). Scrisoarea menţionată a lui Engels �ătre 
Bonnier nu s-a păstrat. - 313. 

315 Este vorba de perfectarea formalităţilor pentru numirea nepoţilor 
lui Eng>ls - Hermann, Moritz şi Emil - drept coproprietari ai 
fimei „Ermen şi Engels" la Engelskirchen. - 311. 

316 In scrisoarea din 20 decembrie 1889, Schliter ii ruga pe Engels 
să culeagă informaţii despre George W. Reid, venit la New York 
de la Londra, care activa în rindurile muncitorilor portuari şi ale 
marinarilor. După părerea lui Schliter, Reid activa în spiritul 
politicii oportuniste şi sectariste a lui Hyndman. - 318. 

317 Este vorba de Asociaţia unificată a mecanicilor, fondată în 1851, 
care constituia un model tipic de organizaţie t rade-unionistă en
gleză. Asociaţia reunea muncitori mecanici calificaţi şi orienta 
lupta lor pe făga5ul revendicărilor profesionale-economice, abă
tindu-i prin toate  mijloacele de la lupta politică. - 319. 
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318 Consiliul trade-unionurilor din Londra a fost creat la Conferinţa 
delegaţilor diferitelor trade-unionuri din Londra în mai 1860. In 
componenţa lui au intrat liderii marilor trade-unionuri, repreen
tanţi ai aristocraţiei muncitoreşti. ln prima jumătate a deceniului 
al 7-lea al secolului al XIX-iea, Consiliul a condus acţiunile 
muncitorilor englezi împotriva intervenţiei în SUA, pentru apărarea 
Poloniei şi Italiei, iar mai tirziu - pentru legalizarea trade-unio
nurilor. Din momentul creării Congresului trad-unionurilor (1868), 
Consiliul din Londra, condus de liderii reformişti, a încetat să 
joace rolul de centru al întregii Anglii, deşi a continuat să ocupe 
poziţii influente în m işcarea trade-unionistă, fiind promotorul 
influenţei burgheziei liberale asupra clasei muncitoare. - 320, 
368, 376, 378. 

319 Este vorba de clubul socialist „Vorwirts", fondat la Buenos Aires 
în ianuarie 1882 de către socialiştii imigranţi germani G. Lallman, 
A. Cuno si F. Weber. Incepînd din 1886, clubul a editat un ziar, 
„ Vorwarts" ,  care propaga ideile socialismului şi-i chema pe mun
citori la lupta grevistă pentru condiţii mai bune de muncă şi de 
viaţă. - 322. 

320 Nota de faţă era anexată la scrisoarea lui Bonnier către Engels 
din 14 ianuarie 1890. ngels a transmis această scrisoare lui Elea
nor Marx-Aveling potrivit rugăminţii lui Bonnier ca aceasta să 
ia cuno5tinţă de conţinutul scrisorii. Scrisoarea, o continuare a 
discuţiei purtate de Bonnier cu Engels, se referea în special la 
problema pregătirii de către Partidul muncitoresc francez a edi
tării unui ziar (vezi adnotarea 314).  Acest plan a putut fi realizat 
abia în septembrie 1 890, cînd a fost reluată editarea revistei săptă
mînale „Socialiste", care a devenit organul central al Partidului 
mu,citoresc. - 323. 

321 Este vorba de discutarea în Reichstagul german a proiectului de 
lege cu privire la introducerea unor modificări în legea împotriva 
socialiştilor (vezi adnotarea 10). Modificările vizau în primul rînd 
transformarea legii împotriva socialiştilor într-o lege cu acţiune 
nelimitată, introducerea unor norme mai severe faţă de publica· 
ţiile periodice etc. Proiectul de lege prevedea de asemenea posi
bilita tea expulzării pe termen de pînă la 1 an a persoanelor a 
căror activitate prezintă „un pericol pentru liniştea şi ordinea 
publică". Proiectul de lege, care a fost discutat în şedinţele Reichs
tagului din 5 şi 6 noiembrie 1889 şi a doua oară la 22, 23 şi  25 ia
nuarie 1890, a fost respins cu 1 69 voturi contra 98. - 325. 

322 Este vorba de corespondenţa lui Bebe! din „Arbeiter-Zeitung" 
nr. 3, 1 7  ianuarie 1890, la rubrica : „Ausland. Deutschland", pur
tind data : „Berlin, 14.  Januar". - 325. 

323 Naţional-liberalii - partid german care reprezenta în primul rînd 
burghezi.a prusiană, s-a format in toamna anului 1866, în urma 
sciziunii produse in Partidul progresist burghez. Naţional-liberalii 
au renunţat la pretenţiile burgheziei de a obţine dominaţia politică 
in scpul atisfacerii intereselor ateriale ale acestei clase şi şi-au 
fixat drept obiectiv principal unirea statelor germane sub heg-
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mania Prusiei ; politica lor reflecta capitularea burgheziei liberale 
germane în faţa lui Bismarck. După unificarea Germaniei, Partidul 
1aţio

_
nal-lib

_
eral s-a form

.
at d

_
efinitiv

. 
c

_
a pa�t�d al marii burghezii, 

m primul rmd al magnaţilor mdustnah. Pohbca internă a naţional
liberalilor a căpătat un caracter tot mai supus faţă de cîrmuire 
naţional-liberalii renunţînd în fapt la revendicările liberale p� 
care le lansaseră iniţial. - 326, 337. 

324 Este vorba de poziţia pe care s-au situat progresiştii în alegerile 
pent

.
ru Rei'hsta� din februarie 1887. La cel de-al doilea scrutin, 

partizanii .Partidului progresist au votat pentru candidaţii a5a-zi
sului .. cartel" (vezi adnotarea 62) împotriva scial-democraţilor, 
contribuind astfel la victoria acestui bloc, care sprijinea guvernul 
lui Bismarck. - 326. 

325 Incercînd să-;i asigure sprijinul irlandezilor, Gladstone a introdus 
în aprilie 1886 în parlament proiectul de lege cu privire la Home 
Rule (vezi adnotarea 33). Introducerea lui a provocat o sciziune în 
Partidul liberal şi desprinderea din rîndurile acestuia a a;a-numi
ţilor liberal-unionişti (v>zi adnotarea 240). Proiectul de lege nu 
a fost adoptat. - 326. 

326 Alegerile pentru Reichstagul german au avut loc la 20 februarie 
1890 şi au adus o importantă victorie Partidului social-democrat 
din Germania. In urma primului tur de scrutin partidul a întrunit 
1.427.323 voturi şi a obţinut 20 de locuri în Reichstag. Al doilea tur 
de scrutin (alegerile suplimentare din acele circumscripţii electorale 
în care nid unul din candidaţi n-a obţinut majoritatea absolută 
în primul tur) a constituit de asemenea un succes al social-demo
craţilor. ln total, în ambele tururi social-demcraţii au întrunit un 
număr de 1.427.298 voturi şi au obţinut 35 de locuri în Reichs
tag. - 326. 

327 La 20 ianuarie 1890, Bebe!, deputat în Reichstag din partea circum
scripţiei electorale J din Hamburg, a ţinut un discurs în acest oraş 
în faţa unei adunări electorale de multe mii de persoane. Jn 

Încheierea cuvîntării, el le-a cerut celor prezenţi ca, la 20 februa
rie, să-şi facă datoria, alegînd în Reichstag pe reprezentanţii 
Partidului social-democrat. - 327. 

328 Engels face aluzie, probabil. la discursul rostit de Gladstone la 
adunarea liberalilor din Chester, din 22 ianuarie 1890, în care 
aceasta a condamnat acţiunile guvernului turc în Creta şi în Ar
menia (vezi volumul de faţă, p. 239). - 327. 

329 Wasserpolacken - poreclă dată, începînd din secolul al XVI I-iea, 
plutaşilor de pe Oder, care erau în cea mai mare parte polone

_
i 

din Silezia superioară ; aşa erau numiţi, mai tîrziu, polonezii dm 
Silezia superioară, subjugaţi timp de cîteva secole de Prusia. - 329. 

330 Engels face aluzie la originea englezilor ii a coloniştilor englezi din 
America, proveniţi din triburile anglilor şi axonl>r din Germania 
de Nord. - 329. 
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331 Engels se referă la notele redacţionale, apărute în „Labour Elec
tor" din 25 ianuarie şi 1 februarie 1890, în care sînt condamnate 
cu asprime afirmaţiile lui E. Parke cu privire la lordul Eustone 
precum şi la obiecţiile ridicate de T. Mann, G. Bateman ş.a. şl 
publkate n numul din l februarie. - 330. 

332 Scandalul portughez - conflictul dintre Portugalia şi  Anglia, de
clanşat în aprilie 1889 de încercările Angliei de a-şi extinde 
sfera de influenţă în Africa de est. In noiembrie 1890 şi în mai 
1891 cele două ţărL au încheiat acorduri cu privire la reglementa
r,a litigiilor de graniţă ; Portugalia a permis Angliei liberul tranzit 
şi  dreptul de navigaţie în posesiunile ei din Africa. La 25 ianuarie 
1890 1,Labour Elector" a publkat articolu� „True patriots an··, care 
justifica politica imperialistă a guvernului englez. - 330. 

333 „Fab1an essays in scialism". London 1889. - 331. 

334 Engels vorbeite despre corespondenţa lui Bebel din „Arbeiter
Zehung" nr. 6 din 7 februarie 1890, apărută la rubrica : „Ausland. 
Deutschland". Corespondenţa este datată : „Berlin, 4. Februar". 
Decretele lui Wilhelm al II-lea, emise la 4 februarie 1890, în ajunul 
alegerilor pentru Reichstagul german, aveau menirea de a sluji 
programului electoral al guvernului. 

In primul decret, împăratul recomanda cancelarului Reichului 
să adreseze guvernelor unor ţări europene propunerea de a e 
convoca o conferinţă internaţională pentru a discuta problema 
:reării unei legislaţii muncitoreşti unice. 

O asemenea conferinţă a avut într-adevăr loc în martie 1890 la 
Berlin. In afară de Germania, la ea au luat parte reprezentanţii gu
vernelor Angliei, Franţei, Austro-Un gariei, Italiei şi ai altor ţări. 
Conferinţa a adoptat o serie de hotărîri : cu privire la interzicerea 
muncit copiilor sub 12 ani, cu privire la reducerea zilei de muncă 
pentru adolescenţi şi femei etc. Dar aceste hotărîri nu aveau un 
caracter obligatoriu pentru participanţii la conferinţă. 

In al doilea decret către miniştrii lucrărilor publice, comerţu
lui şi industriei, împăratul îşi exprima dorinţa ca legislaţia munci
torească în vigoare să fie supusă unei revizuiri, chipurile cu scopul 
îmbunătăţirii situaţiei muncitorilor anga)aţi în întreprinderile de 
stat şi particulare. 

Publicarea acestor dcrete a dovedit falimentul metdelor bis
marckiene de luptă împotriva mişcării muncitore�ti, constînd în spe
cial in recurgerea la măsuri punitive şi a reflectat încercarea 
claselor guvernante din Germania de a împiedica dezvoltarea mi5-
cării muncitoreşti prit intensificarea demagogiei sociale şi  aplicarea 
mai elastică a politicii tradiţionale a „biciului şi zaharicalei". - 333. 

335 Este vorba de votul deputaţilor Partidului naţional-liberal. . l 
Reichstag u prilejul dezbaterii proiectului de lege cu privire 

1a introducerea unei serii de mod ificări în legea împotriva socia
li?tilor (vezi adnotarea 321  şi 323). - 334. 

336 Centrul - partidul politic al catolicilor germani, care a luat fiint� 
în 1870-1871 în urma unirii fracţiunilor catolice- ale Landtagului 
prusian şi Reichstagului german (locurile ocupate de deputaţii 
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acestor fracţiuni e aflau în centrul respectivelor săli de şedinţe) 
Partidul centrului se situa, de regulă, pe o poziţie de mijloc, 
manevrind intre partidele care sprijineau guvernul şi fracţiunile 
opoziţioniste de stînga din Reichstag. El grupa sub steagul cato
l icismului pături cu situaţie socială diferită - clerul catolic, 
moşierimea şi burghezia, anumite părţi ale ţărănimii, în special 
din statele mici şi mijlocii din vestul şi sud-estul Germaniei, ii 
sprijinea tendinţele lor separatiste şi antiprusiene. Centrul se afla 
an opoziţie faţă de guvenul Bismarck, dar in acelaşi timp vota 
toate măsurile sale îndreptate împotriva mişcării muncitoreşti şi 
>ocialiste. O caracterizare amănunţită a fost făcută de Engels in 
lucrarea sa „Rolul violenţei în istorie", (vezi K. Marx şi F. Engels. 
Opere, voi. 21, Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 459-460), precum 
şi in articolul „Şi acum ?" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, 
voi. 22, Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 8-9). - 334, 337. 

337 Referind-se, n discursul electoral rostit la Stolpe la 31 ianuarie 
1 890, la perspectiva anulării legii împotriva socialiştilor (vezi ad
notarea 10), Puttkamer şi-a exprimat speranţa că armata şi funcţio
narii devotaţi guvernului vor constitui o garanţie a menţinerii 
„ordinei" în ţară. Dar el a declarat că nu este exclusă posibilitatea 
ca cercurile guvernante să fie nevoite să introd·ucă în locul „micii 
stări de asediu" una „mae" şi n locul paragrafului 28 al legii 
excepţionale să recurgă la tunuri. 
_Mica stare de asediu·• desemna măsurile prevăzute în paragraful 
28 al legii excepţionale împotriva sociali5tilor. Prin aceste măsuri 
guvernele statelor Confederaţiei au introdus în diferite districte şi 
localităţi starea de asediu pe termen de un an (cu consimţămintul 
Consiliului fedeal). In timpul stării de asediu întrunirile se puteau 
ţine numai cu autorizaţia poliţiei, difuzarea tipăriturilor în locuri 
publice era intezisă ; persoanele considerate suspecte din punct 
de vedere politic erau expulzate din localitatea respectivă ; dreptul 
de a poseda, de a purta, a importa şi a vinde arme era suspendat 
sau îngrădit. - 331, 342, 314. 

338 Este vorba de Partidul liber-cugetător german format în 1884 din 
contopirea Partidului progresist cu aripa stingă a naţional-libe
ralilor (vezi adnotarea 64 >i 323). Unul dintre liderii acestui partid 
a fost deputatul în Reichstag Richter ; reflectind interesele bur
gheziei mici şi mijlocii, partidul s-a aflat în opoziţie faţă de 

guvernul lui B ismarck. - 337. 

339 Engels se referă la interviul publicat de ziarul „Gaulois" la 3 mar
tie 1890, pe care corespondentul acestuia i-l luase lui Paul Lafargue 
în problema atitudinii socialiştilor faţă de propunerea lui Wilhelm 
l II-lea de a se convoca o conferinţă internaţională pe tema le
gislaţiei muncitoreşti (vezi adnotarea 334). - 338. 

340 tn 1888 - 1890, datorită publicării, sub titlul „Siberia şi sistemul 
de deportare", în revista new-yorkeză „ The Century Illustrated 
lonthly Magazine" a unei serii de articole scrise de ziaristul ame
rican George Kennan, după călătoria făcută în Siberia în 1885-
1886, tratamentul bestial la care fuseeră supuşi deţinuţii politici 
din Siberia a devenit de notorietate publică. 
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Aceste articole au iost traduse în limbile germană, franceză şi 
rusă. ln februarie 1890 revist a  „Soţial-demokrat" a făcut cunoscute 
noi cazuri de maltratare a deportaţilor politici la Iakutsk. 
- 339, 350. 

341 Este vorba, pare-se de un articol apărut în ziarul socialist olandPz 
„Recht voor Allen". - 342. 

342 Cea mai mare parte a acestei scrisori, trimise de Martignetti re
dacţiei „Cuore e critica", a fost publicată în nr. 7 l acstei reviste 
din 16 martie 1890. - 346. 

343 E>te vorba de proiectul de folosire a pămînturilor neocupate (terra 
libera) în colonii, expus de Antonio Labriola în scrisoarea către 
Baccarini, din care o parte a fost publicată Ia 15 martie 1890 în 
revista „Messaggero" sub titlul „La terra a chi la lavora". Marti
gnetti i-a trimis lui Engels acest număr al revistei. - 346. 

344 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Editura. Pol itică, Bucu
re>ti, p. 767-7î6. - 346. 

345 Este vorba de traducerea în limba italiană, făcută de Martignetti, 
a lucrării lui Marx „Muncă salariată şi capital". Traducerea a 
apărut la Milano în 1893. - 346. 

346 Primele două capitole din lucrarea lui Engels „Politica extenă a 
ţarismului rus" au fost publicate în numărul din aprilie al revistei 
„Neue Zeit" cu unele modificări, care se înscriau pe linia atenuării 
caracterizărilor făcute de Engels cercurilor guvernante din Rusia 
ş1 Prusia, reprezentanţilor dinastiei Hohenzollern etc. La cererea 
lui Engels, aceste capitole, împreună cu capitolul trei, au fost 

publicate conform originalului în numărul din mai al revister, 
redacţia revistei adă·ugînd următoarea notă de subsol : „La tipă
rirea capitolelor I şi II, în numărul din aprilie al �ui „Neue Zeit" 
s-au strecurat, dintr-o neînţelegere, unele abateri de la original 
care au denaturat sensibil caracterul articolului. Cititorii no5tri ne 
vor fi, desigur, recunoscători dacă, în loc de a da erate la dife
rite pasaje, vom reproduce integral articolul în forma lui iniţinlă. 
ln numărul de faţă el se publică acum în întregime" . 347. 

347 ln scrisoarea adresată lui Engels la sfîrşitul lui martie 169-. 
V. I.  Zasulici îl ruga să trimită textul capitolului III, ultimul, al 
lucrării „Politica externă a ţarismului rus" pentru a fi publicat 
împreună cu capitolul II în numărul doi al revistei „Soţial-dem
krat". Capitolul I fusese publicat în februarie 1890 în primul 
număr al lui „Soţial-demokrat". - 349. 

348 ln numărul din februarie 1 890 al revistei „Sotialdemokrat", număr 
pe care Stepniak (S. M. Kravcinski) i l-a predat lui Engels, erau 
publicate articolele „Revoluţionarii din mediul burghez" de 
V. I.  Zaiulici �i .. N. G. Cernîşevski" (primul articol) de G. Plehanov 
(al doilea articol a fost publicat în numărul din augut al revi
tei). - 349. 
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349 In noiembrie 1887 au avut loc grave tulburări în rindul studenţilor 
U niversităţii din Moscova. Principala cauză a nemulţumirii stu
denţilor a constituit-o activitatea inspectoratului introdus prin 
regulamentul universitar din 1884 (regulamentul lichida autonomia 
un iversitară instaurată de regulamentul din 1863, acordind minis
trului învăţămîntului dreptul de a completa posturile de profesori 
şi alte posturi, de a fixa bursele, ajutoarele ;;i celelalte înlesniri 
acordate studenţilor, de a stabili planurile de invăţămînt etc.). La 
începutul lui decembrie 1887 la Harkov, Odessa, Kazan, Petersburg, 
au izbucnit tulburări, la care au luat parte studenţii un iver�itaţilor 
şi ai altor institute de învăţămînt superior din aceste oraşe. Tul
burările studenţeşti au fost reprimate cu ajutorul poliţiei şi arma
tei. Mulţi dintre participanţi au fost excluşi din instituţiile de 
învăţămînt şi expulzaţi, iar cei mai activi au fost trimişi în bata
lioane disciplinare. - 350. 

350 Datorită strădaniilor lui Stepniak (S. M Kravcinski), în Anglia a 
fost creata în 1890 asciaţia „Prietenii l ibertăţii ru�e", care-şi pune'l 
ca sarcină să trezească simpatia Europei occidentale faţă de miş
carea revoluţionară rusă. ln 1891-1900 asociaţia a editat ziarul 
„Free Russia". - 350. 

3 5 1  In scrisoarea din 3-6 martie 1890, Sorge ii transmitea lui Engels 
rugămintea lui Schliter de a trimite, pentru a fi publicate în .,New 
Yorker Volkseitung", copii după scrisorile pe care Engels le avea 
de la Miquel, deputat naţional-liberal în Reichstag, şi pe care aces
ta le scrisee în perioada cîml era membru l Ligii comuni5ti
lor. - 354. 

�i! In scrisoarea adresată lui Engels la 1 aprilie 1890, răspunzîndu-i 
acestuia la propunerea de a se muta la Londra, Schmidt il în
treba dacă nu crede că ar fi posibil să-l folosească la editarea 
moştenirii literare a lui Marx. - 358. 

353 Vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, voI. 24, Editura Politică, Bucu
reşti. 1967, p. 7-9. Despre editarea volumului IV al „Capitalului" 
- „Teorii asupra plusvalorii" - vezi adnotarea 135. - 358. 

354 Este vorba de bătălia decisivă din timpul războiului austro-prusian, 
care a avut loc la 3 iulie 1866, lingă oraşul Koniggrătz (Gradec
Kralove), nu departe de satul Sadova. Ea s-a încheiat printr-o 
înfrîngere a trupelor austriece. (Despre lupta de la Sedan vezi 
adnotarea 65). - 359. 

355 Recenzia lui Loria la cartea lui C. Schmidt „Die Durchschnitts
profitrate auf Grundlage des Marx'schen Werthgesetes" a fost 
publicată în revista „Jahrblcher flr Nationa!Okonomie und Sta
tistik", serie nouă, voi. XX, 1890. - 359. 

356 Vezi scrisoarea lui Engels către Loria, sfîrşitul lunii aprilie 1883 
(vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol. 36, Editura Politică, Bucu
re�ti, 1986, p. 21-22). - 360. 
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357 Codul Napoleon � e�te vorb
_
a d� �stenul drptului burghez, repre

zentat ?rm cele cmc1 coduri (c1v1l, de procedură civilă, comercial, 
penal ş1 de procedură penală) adoptat in timpul lui Napolon în 
anii 1804-1810. - 361, 458. ' 

358 A ceastă crisoare constituie un răpuns la scrioarea scrisă de 
V. I. Zasul ici, în jurul datei de 10 aprilie 1890 şi publicată în 
culegerea „Corespondenţa lui K. Marx şi F. Engels cu activişti poli
tici ruşi", 1951, p. 316-320). - 364. 

359 Arti �olul lui Beck, intitulat „Erwiderung", menţionat de Engels şi 
publicat in „Sozialdemokrat" din 5 aprilie 1890, reprezenta răs
punsul la corespondenţa ,Aus der russischen Bewgung" apărut 
in acest ziar la 22 martie sub semnătura Zkw. La 26 aprilie 1890 
_Sozialdemokrat" a publ i cat scrisoarea către redacţie semnată 
Osipovici (probabil pseudonimul Verei Zasulici) sub titlul dat de 
rdacţie : „Ueber din Propaganda unter den russichen Arbei
tern". - 364. 

360 ln scrisoarea ei, V. I. Zasulici enumera o serie de ziare ruse�ti 
care au apărut în Elveţia în 1888-1889 ; „Svoboda", „Barba". 
„Samoupravlenie" , „Svobodnaia Rossia". - 365. · 

361 Manifestul fracţiunii scial-democrate din Reichstag „Către mun
citorii ii muncitoarele din Germania !" (,,An die Arbeiter und Ar
beiterinnen Deutschlands !") a fost adoptat la întrunirea fracţiunii 
din 13 aprilie 1890 la Halle. In acest manifest fracţiunea ii  chema 
pe muncitori să organizeze în ziua de 1 mai mitinguri, întruniri etc. 
pentru a revendica introducerea zilei de muncă de 8 oe şi a 
legislaţiei muncitoreşti, precum şi pentru a stringe semnături pe 
petiţia adresată Reichstagului in care se crea aplicarea hotăririlor 
Congresului muncitoresc socialist internaţional din 1889. Aceste 
întruniri trebuiau să-şi propună ca scop crearea unor noi organi
zaţii muncitoreiti ca şi consolidarea celor existente. In opoziţie u 
atitudinea „tinerilor" (vezi adnotarea 367), în manifest se sublinia 
necesitatea folosirii formelor legale de luptă. Ţinînd seama de 
si tuaţia politică din Germania, fracţiunea rcomanda muncitorilor 
să evite orice acţiuni care ar putea atrage după sine repesalii 
împotriva mişcării muncitore7ti. - 370. 

362 O parte din această scrisoare a fost publicată pentru prim: oară 
în „New Yorker Volkszeitung" din 10 mai 1890. - 371. 

363 Societatea socialistă din Bloomsbuy, al cări n ucieu îl constituia 
ecţia lcală a Ligii socialiste (vezi adnotarea 68), s-a format ca 
organizaţie de sine stătătoare in august 1888, după ruptura cu Liga 
in care începuseră să predomine elementele anarhiste. In frunt_Pa 
Societăţii se afl au E. MarxAveling şi E. Aveling. F. Lessner, pl'le
ten şi tovarăI de luptă al lui Marx şi Engels, a fst şi el membru 
l ace�teia. Jn anii care au urmat, Societaea ocialistă din Blooms
bury a desfă;Urat o susţinută muncă de agitaţie şi propagandă 
in cartierul East End din Londra. Ea s-a numărat printre iniţia
torii organizării la Londra a demonstraţiPi de 1 mai din 1890. Re
prezentanţii ei au intrat n componenţa Comitetului central car-
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a organizat mitingul din Hyde Park din 4 mai 1890. (Vezi ad
notaea 364). - 37 1.  

364 Este vorba de Comitetul centrl alcătuit din reprezentanţi ai trade· 
unionurilor, i cluburilor radicale şi sociale (în legătură cu elu
burile radicale vezi adnotarea 41) în vederea organizării demon
straţiei din 4 mai la Londra. In lunile care au urmat, Comitetul 
şi-a continuat activitatea, punîndu-şi ca cp organizarea luptei 
pentu stabilirea prin lege a zilei de muncă de 8 ore, pentru 
aplicarea hotărîrilor Congresului muncitoresc socialist internaţional 
din 1889, pentru crearea unui partid muncitoresc. Comitetul a 
servit ca bază pentru crearea în iulie 1890 a unei organizaţii inti
tulate Liga luptei pentru stabilirea prin lege a zilei de muncă 
de 8 ore şi Liga muncitorească intenaţională. - 372, 317, 381,  
384, 440. 

J65 Corespondenţa lui Bebe! menţionată aici a fost publicată l 
_Arbeiter-Zeitung", nr. 17, din 25 aprilie 1890, �a rubrica : „Auslan� 
Deuschland", datată : „Berlin, 22. April". - 373. 

366 In scrisoarea din 9 aprilie 1890, constituind răspun�ul la o scrisoare 
a lui Engels care nu s-a păstrat, Bebe! împărtă5e5te părerea ex
primată de Enges cu privire la starea psihică a lui Wilhelm al 
11-lea. - 374. 

367 La sfirşitul lunii martie 1890, un grop de social-democraţi d 1 t  
Berlin,  printre care �i Schippel, a u  publicat, sub titlul „Ce trebuie 
să se întimple la 1 mai ?", un manifest în care ii chema pe mun
dtori să dclare în această zi o grevă geneală. Acţiunea reflecta 
poziţia „tinerilor", care în 1890 s-au constituit definitiv într-un 
grup mic-burghez semianarhist de opoziţie în cadrul social-de
mocraţiei germane. Nucleul principal al grupului îl formau studenţi 
şi scriitori debutanţi (de aici şi denumirea opoziţiei), care-şi re
vendicau rolul de teoreticieni şî conducători ai partidului. ln 
calitate de ideologi ai „tinerilor" s-au erijat P. Ernst, P. Kampf
meyer, G Miller, B. Wille şi alţii. După abrogarea legii excepţionale 
împotriva sociali.5tilor „tinerii" au ignoat Chimbarea condiţiilor 
de activitate a partidului, au negat necesitatea folosirii formelor 
legale de luptă, s-au ridicat împotriva participării socialdemocraţiei 
la alegerile parlamentare şi a folosirii tribunei parlamentare, au 
învinuit î n  mod demagogic partidul şi  Conducerea lui că apără 
interesele micii burghezii, i-au acuzat de oportunism şi de încăl
carea democraţiei de partid. In octombrie 1 891, Congresul de la 
Erfurt al Partidului social-democrat din Germania a exclus di. 
partid o parte dintre conducătorii opoziţiei. 

Conducerea partidului a răspuns la manifestul menţionat mai 
sus prin manifestul fracţiunii social-democrate „Către muncitorii şi 
muncitoarele din Germania" din 13 aprilie 1890 (vezi adnotar.a 36 1) 

368 Este vora de corespondenţa lui Bernstein apărută în „Berliner 
Volksblatt" nr. 103, din 6 mai 1890, şi datată : „Londra, 4 mai". 
- 376. 
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369 Din scrisoarea lui N. F. Danielson către Engels din 17 mai I a90 
- 381 . 

370 Este vorba de dizolvarea Comitetului republican naţional, al că
rui pre�edinte era Boulanger, după înfrîngerea erioasă suterită 
de boulangişti în alegerile municipale de la Paris din 27 aprilie -
4 mai 1890. - 381. 

371 Este vorba de scrisoarea deschisă adresată de Sorge şi Schllter lui 
A. Sartorius von W111tershausen în semn de protest împotriva ca
racterizării făcute de acesta lui Marx în cartea : „Der moderne 
Sozialisms in den Vereinigtn Staaten von Amer1ka". Berlin, 1890 . 
Scrisoarea a fost publicată în „Sozialdemokrat" din 31 mai 1 890. 

382. 

372 In legătură cu apariţia in ziarul „ Volksstinme" din 16 septembrie 
1890 a articolului lui Ernest, care denatura afirmaţiile lui Enge!s 
şi încerca să-l declare soHdar cu acţiunile „tinerilor" (vezi 11dno
tarea 367), Engels a scris articolul „Răspuns d-lui Paul Ernst" 
(vezi K. Marx li F. Engels. Opere, voi. 22, Edituna Poli1tică, Bucu
re�ti, 1965, p. 80-85), in care a inclus o parte din scrisoarea sa 
către Ernst din 5 iunie 1090. - 386, 460. 

373 In scrisoarea sa din 31 mai 1890, P. Ernst îl ruga pe Engels �ă-1 
ajute în polemica împotriva lui H. Bahr, care publicae în revista 
„Freie Blhne flr modernes Leben" nr. 17 din 28 m11i 1890 artico
lul „Contribuţii la problema femeii. Epigonii marxismului", în
dreptat împtoriva artiolului lui Ernst „Problema femeii şi pro
blema socială" (publicat în „Freie Blhne" nr. 15 din 14 mai 1890). 

386. 

374 In scrisoarea din 24 februarie 1890, Danielson îl felicita pe Engels 
pentru victoria Partidului social-democrat german în alegerile 
pentru Reichstag din 20 februarie. - 389. 

375 La 22 ianuarie 1890, Danielson i-a trimis lui Engels „Anuarul s�a
tistic al guberniei Moscova pentru 1889", recomandîndu-i să citească 
articolele P'Ublicate acolo de N. C. Cernenkov „Creditul aordat 
ţăranilr în gubernia Mcova, potrivit comunicărilor primite de 
la dmnii corespondenţi" şi „Cîteva date despre împrumuturile pu
blice ale ţăranilor în gubernia Moscova (potrivit cercetărilor pe 
1876-1878)". - 390. 

376 Este vorba de răcoala din 1745-1746 a p artizanilor dinastiei re
gale a Stuarţilor care cereau urcarea pe tronul Angliei a a�a-numi
tului „tînăr pretendent" Charles Edward. In acelaşi timp, răscoala 
a reflectat protestul maselor populare din Scoţia şi Anglia împo
triva landlorzilor care le exploatau şi  le deposedau de pămînt.  l n  

urma înăbuşirii răscoalei d e  către trupele regulate din Anglia, 
sistemul de clan din regiunea muntoasă a Scoţiei a început să se 
descompună în ritm rapid, iar alungarea ţăranilor e pe pămin
turile lor a căpătat un caracter şi mai intens. - 390. 
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377 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Editura Politică, Bucu
reşti, 1 966, p. 733-735. - 391. 

37-8 In scri soarea din 3 iunie 1890, al cărei răspuns îl constituie scri
soara de faţă, Schliter i comunica lui Engels că a fost numit 
redactor al publicaţiei „Pionier. Illustrirter Volkskalender", editate 
anual de „New Yorker Volkszeitung", şi îl ruga să-i permită să 
insereze în această publicaţie biografia lui Marx scrisă de Engels 
in 1877 . (Vezi . Marx şi F. Engels. Opere, vol. 19, Editura Poli
tică, Bucureşti, 1964, p. 106-1 16). Schl.ter l mai ruga pe Engels 
să completeze biografia cu date din ultimii ani ai vieţii lui Marx 
- 391. 

3î9 La 1 iulie 1890 a fost semnat acodul cu privire la trecerea in>u
lei Helg>land din posesiunea Angliei în cea a Germaniei. - 392. 

330 Este vorba de propunerea fămtă de Lassalle lui Marx în ianuarie 
1861 de a scoate împreună un ziar la Berlin. Dar condiţiile pme 
de Lassalle au făcut imposibilă olaborarea lui Marx şi EngPls. 
Cu privire la cauele refuzului lui Marx şi Engels de a scoate un 
ziar împreună cu Lasalle, vezi K. Marx şi F. Engels, Opere, vol 
n, Editura Politică, Bucureşti, 1969, p .  132, 139, 1 44-145. - 394. 

381  După cum e pare, Liebknecht s-a adresat lui Engels cu rugămin
tea de a scrie pentru ziarul „Justice" o dezminţire în legătură cu 
publicarea in numărul din 2 1  i·unie 1890 al respctivului ziar a 
unei note intitulate „Make a note of hs !". In această notă, care-l 
menţiona ca sursă pe Paul Rrousse, unul dintre liderii posibilişh
lor, lui Liebknecht i e atribuia o declaraţie făcută în numele 
Partidului social-democrat german : „Noi nu sîntem revoluţionari" 
şi se afirma că Bartidul social-democrat german îşi pune toate 
speranţele în propagandă şi nu în acţiuni revoluţionare. Numărul 
următor al lui „Justice", din 28 iunie, a publicat scrisoarea lui 
F. Gilles către redacţie, sub titlul „German social democrats sti!l 
revolutionists". In această scroare Gilles afirma că, chiar dacă 
Liebknecht ar fi făcut declaraţia care i se atribuie, el nu s-ar fi 
putut pronunţa în numele întregului partid, care la toate congre
sele şi-a C'nfirmat fidelitatea faţă de principiile revoluţionare. 
- 395. 

382 Primul congres .al social-democraţiei germane, ţinut după abroga
rea legii excepţionale împotriva socialiştilor, a avut loc la Hnlle 
ntre 12 şi 18 octombrie 1890. La congres au luat parte 410 dele
gaţi. Congrsul a confirmat stat·utul p artidului. La propunerea lui 
\V. Liebknecht, Congresul a hotărit ca, pînă la Congresul viitor, 
care urma să e ţină la Erfurt, să fie elaborat proiectul noului 
program, care va fi publicat cu trei luni înainte de congres, spre 
a fi dezbătut în rganizaţiile lcale de partid şi în presă. A fost 
discutată de aemenea problema p resei de partid şi poziţia p arti
dului faţă de greve şi boicot. - 398, 410, 421, 4!2, 443, 449, 452, 
470. 

383 a Leeds patronii intreprinderilor de gdz au pretins ca muncitorii 
să fie angajaţi la luru pe un termen de 4 luni, timp în care ur-
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mau ă fie privaţi de dreptul de a participa la greve. De aseme
nea, ei cereau ca volumul de muncă efectuat într-un schimb de 
6 ore >ă fie cu 25°/o ai mare dcît înai nte, cind ziua de muncă 
era mai lungă. Aceste pretenţii ale patronilor, re practic echi
valau cu desfiinţarea sindicatului muncitorilor din intreprinderile 
de gaz din Leeds şi ou anularea zilei de muncă de 6 ore cucerită 
de către muncitori, au stirnit indignarea şi rezistenţa din p artea 
muncitorilor. La începutul lui iulie 1890 s-a ajuns la adevarate 
lupte mtre grevi5ti şi spărgătorii de grevă sp-ijiniiţi de armată. 
lmpotrivirea hotărîtă a muncitorilor grevişti i-a silit pe sp<lrgi
torii de grevă şi armata să se retragă. Patronii au fost nevoiţi >ă 
renunţe la pretenţiile lor. 

Activitatea unuia dintre eroii evenimentelor de la Leed5, 
Thorne s-a bucurat de o înaltă preţuire din partea lui Engels, clrP 
i-a dăruit un exemplar din ediţia engleză a volumului I al „Capi
talului", purtind dedicaţia : „Lui B ill Thorne, învingătorul bătăliei 
de la Leeds, cu salutări prieteneşti din partea l·ui Friedrich En
gels". - 400, 401. 

184 Răspunsul lui Liebknecht la materialele publicate în ziarul �Jus
tie" din 2 1  şi 28 iunie (vezi adnotarea 381) a fost publicat în 
„People's Press" din 2 august 1890. - 402. 

385 E>te vorba de pregătirea editării săptăminale a revistei „Neue 
Zeit". Revista a apărut săptăminal incepmd din octombrie 1390. 
- 404. 

386 Engels şi-a îndeplnit această promisiune mult ai tîrziu. Lucra
rea intitulată „Ou privire La istoria creştinismului primitiv" a fost 
terminată în iulie 1894 şi publicată în „Neue Zeit", Bd. I, Nr. 1 şi 
2, 1 894-1695 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 2!, Editu�a 
Politică, Bucurşti, 1965, p. 441-468). - 404. 

387 Un fragment din scrisoarea de faţă a fost publkat în ziarul „B0r!i
ner Volks-Triblne", nr. 39, din 27 septembrie 1890. - 405. 

388 Cărtile albastre (Blue Boks) - denumire generică dată publicaţi
ilor

' 
care cuprind materi1ale ale parlamentului englez şi documente 

diplomatice ale ministerului afacerilor externe. Cărţile albastre, 
numite astfel din pricina coperţilor lor albastre, au început să 
fie editate în A nglia încă din secolul al XVIII-lea şi reprezintă 
principalul izvor oficial 1al istoriei economice şi diplomatice a a'>
tei ţări. M arx a folosit Cărţile albastre îndeosebi cind a Iuciat la 
„Capitalul". - 405. 

389 „Berliner Volks-Triblne" din 14 iunie şi 12 iulie 1890 a publicat 
sub titlul omun „Fiecăruia produsul întreg al muncii sale" arti
cole ale lui Nieuwenhuis, Ernst şi Fischer, o scrisoare semn1tă 
„Un muncitor", precum şi un cuvînt de încheiere şi discuţii. - 406. 

3Q Cu privire la ieşirea „tinerilor" din partidul social-democrat ger
man vezi adnotarea 367. - 410. 
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391 Este vorba de declaraţia lui Bebel din „Berliner Volksblatt" nr. 173 
din 29 iulie 1890 în legătură cu articolul intitulat „1 octombrie� 
apărut în „Săchsische Arbeiter-Zeitung" nr. 18 din 23 iulie 1890. 
- 410. 

392 Este vorba de regulile statornicite de Schweitzer în Asociaţia g
nerală a muncitorilor german i (vezi adnotarea 311), al cărei 
pre5edinte a fost în anii 1867-1871. - 410. 

393 Este vorba de nota publicată la rubrica „Tell tale straws" în z ia
rul „Justice" nr. 337 din 28 iunie 1890. - 413. 

394 Proiectul de statut al Partidului social-democrat din Germania a 
fost publicat în august 1890 pentru a fi dezbătut. La congresul 
partidului de la Halle (vezi adnotarea 382), statutul a fost con
firmat cu unele mdificări în punctele la care s-au înregistrat 
obiecţii din partea unor membri i partidului. Au fost mdificate 
în special punctele criticate de Engels privind fixarea cuantumu
lui retribuţiei membrilor Conducerii, reprezentarea organizaţiilo
locale la congresele partidului, funcţiile fracţiunii social-democrate 
în Reichstag. - 414. 

395 In scrisoarea către Engels din 16 august 1 890 Boenigk, care pr
gătea o conferinţă despre socialism, îl ruga pe Engels să-i răs-

. pundă la o întrebare privind oportunitatea şi posibilitatea unor 
transformări socialiste în ondiţiile existenţei unor deosebiri de 
cultură, nivel de conştiinţă etc. intre diferitele daSe ale societăţii. 
A doua întrebare a lui Boenigk se referea la familia lui Jenny 
Marx. - 417. 

396 O parte a acestei scrisori a fost publicată pentru prima oară în 
ziarul „Le Socialiste" nr. 1 1 5, din 24 noiembrie 1900. - 419. 

397 Intrunirile social-democraţilor, amintite de Engels, au avut loc
precum urmează : la Dresda - 10 august, la Magdeburg - 13 au
gust şi la Berlin - 25 august 1890. La toate aceste trei întruniri 
politica lui Bebel şi a fracţiunii social-democrate din Reichstag 
conduse de el a fost pe deplin sprijinită. - 421. 

398 Cu începere de la :w auust 1890, ziarul „Figaro" a publicat sub 
titlul „es Coulisses du boulangisme" o serie de articole semnate X. 
Autorul articolelor era un fost boulangist, ziaristul Mermeix. - 421.  

399 Partidul muncitoresc din Belgia, ai cărui reprezentanţi au p arti
cipat la ambele congrese din 1889 (vzi adnotările 235 şi 238) a 
fost împuternicit de către congresul posibiliştilor să convoace con
gresul următor. Congres-ul marxist a adoptat în această problemă 
o hotărîre neclară, însărcinîndu-i pe socialiştii elveţini să creeze 
o comisie executivă, care, pe lingă alte îndatoriri, o avea şi pe 
cea de a convoca următorul congres în Elveţia sau în Belgia, eea 
.ce făcea ca acţiunile ei să depindă de poziţia Partiduli muncito
rsc din Belgia. - 422. 425, 426, 443, 470. 
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iOO Congresul de la Liverpool l trade-unionurilor engleze a avut loc 
intre 1 .şi 6 eptembrie 1890. La el au luat parte circa 460 de dele
gaţi, care reprezen tau peste 1 400 OOO de muncitori organizaţi in 
sindicate. La congres au participat pentru prima oară numeroşi 
reprezentanţi ai noilor trade-unionuri, în rindurile cărora sociali�tii 
englezi e bucurau de o anumită influenţă. 

ln pofida împotrivirii liderllor vechilor trade-unionuri, con
gresul a adoptat o rezoluţie n care se cerea legiferarea zilei le 
muncă de 8 ore şi a rcunoscut utilitatea partidpării trade-un ionu
rilor la activitatea uni•unilor muncitore5ti internaţionale. S-a ho
tărit, de asemenea, să se trimită delegaţi la Congresul muncito
resc internaţional care urma să se ţină la Bruxelles. - 422, 424, 
443. 

4 01 Consjătuirea intenaţională a socialiştilor de la Halle a avut loc 
la 16-17 octombrie 1890 în timp ce acolo se dsfăşura şi congresu l 
social-democraţiei din Germania. La lucrările onsfătuirii, în afară 
de social-democraţii germani, au luat parte reprezentanţi a 9 p ar
tide socialiste, care asistau la congres în calitate de invitaţi. La 
recomandarea lui Engels, consfătuirea a adoptat o hotărie cu pri
vire la ralizarea în 1891 la Bruxelles a unu. congrs socialist unit, 
cu participarea posibiliştilor şi a depţilor lor. Participarea post
biliştilor la viitorul congres scialiist internaţional a fost admisă 
ou condiţia ca • acstea să rcunoască deplina lui suveranitate. 
Aceasta însemna că nici una din hotărurile congreselor anterioare, 
în spcial cele ale congrsului posibill.5tilor din 1889, nu trebuia 
să fie obligatorie pentru noul congres. - 423, 428, 431, 443, 449, 
450, 453, 470, 491. 

402 Kautsky i-a scris lui Engels despre intenţia sa de a publica, după 
congre.ul partidului de la Halle (vezi adnitarea 382), în „Neue 
Zeit" o serie de articole în oare să critice programul partidului 
adoptat la congresul de la Gotha (vezi adnotarea 262). El propunea 
ca în acest scop să fie antrenaţi Engels, Bebel şi alţi adivişti ai 
partidului. - 424. 

403 Aluzie la cartea lui Brentano „Die Arbeitergilden der Gegen
wart", apărută în 2 volume la Leipzig în 1871-1872. - 424. 

404 In scrisoarea din 16 septembrie 1890, Lafrgue îi scri a  lui Engels 
că socialiştii francez} consideră posibilă ţinerea congresului socia
list internaţional în 1891 la Bruxelles, inti•ucit posibiliştii îşi pier
duseră orice influenţă supra belgienilor şi olandezilor şi nu exis
tau motive de temere pentru succesul congresului. - 426. 

405 Este vorba de articolul de fond al z i arului „Justice" din 20 sep
tembrie 1890, intitulat „ The Death of a hero". - 428. 

406 Vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 2 1 ,  Editura Politică, Bucu
reşti, 1965, p. 46. - 431. 

407 In scrisoarea către Engels din 19 eptembrie 1890 , Guesde em
nala o inexactitate din scrioarea adresată de Engels cnducăto
rilor Partidului muncitoresc francez (vezi K. Marx şi F. En'ls. 
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Opere, voi. 22, Editura Politică, Bucure.şti, 1 965, p. 87) cu privire 
la hotărîrea Congresului muncitoresc socialist intenaţional din 
1889 referitoare la convocarea congresului următor. Engels credea 
că atit socialiştii elveţieni, dt şi cei belgieni fuseseră împuterni
ciţi să convoace 'Ongrsul.  Formal, cu convocarea congresului în 
Elveţia sau în Belgia a fost însărcinată o comisie excutivă care 
urma să fie creată de socialiştii elveţieni. ln od însă Engels avea 
acordul belgienilor (vezi şi adnotarea 399). - 437. 

408 Articolul din „Kreuz-Zeitung", menţionat de Engels, a fost repro
dus la 26 septembrie 1890 în „Arbeiter-Zeitung", pe oare Engels ii 
citea cu regularitate. - 439. 

409 Sciziunea posibil�tilor (vezi adnotarea 12) în două grupări (brous
siştii şi  allemaniştii) a survenit la congre.ul de la Châtellerault, 
care a avut loc la 9-15 octombrie 1 890. - 440, 446, 448, 470, 491. 

410 Este vorba, probabil, de articolul lui E .  Aveling „The New era in 
German socialism", publicat în „Daily ChronLde" din 25 septembrie 
1890. Convorbirea lui A veling cu Bernstein a fost publicată in 
„Star" din 29 septembrie 1890. - 441. 

411 Este vorba de artcolul lui Grunzig, apărut în „New Yorker 
Volkszeitung" din 10 septembrie 1890 sub titlul : „De Vorgănge 
im Lage; der deutschen Socialdemokratie". In articol erau ex
puse unele puncte de vedere în spiritul „tinerilor". - 442. 

412 Congresul al VIII-Zea de la Lille al Partidului muncitoresc francez 
a avut loc la 11-1 2 octombrie 1890. a congres au pal'ticipait circa 
70 de delegaţi, eprezentind peste 200 de grupuri de partid şi or
ganizaţii sindicale din 97 de oraşe şi l'alităţi. Congrsul a revi
zuit statutul partidului, a iales Consiliul naţional al Partidului mun
citoresc pe 1890-1891 (vezi adnotarea 258) şi a precizat împuterni
cirile lui. Ziarul „Le Scialiste" a fost confirmat ca organ oficial 
al partidului. Congrsul a lansat chemarea la o demonstraţie paş
n ică cu prilejul zilei de 1 mai 1891. Congresul de la Lille n-a 
sprij init idea grevei generale, propusă la congresul de la Bordeaux 
al sindicatelor din 1888 (vezi adnotarea 116) şi s-a pronunţat nu
mai pentru utiliatea unei greve internaţionale a minerilor. 

Congresul de la Calais al sindcatelor a avut lc între 13 şi 
18 octombrie 1890. Sindicatele au aderat la rezoluţiile congresului 
de la Lille cu privire la demonstraţia de 1 mai şi la greva mine
rilor. - 443, 449, 451. 

4 1 3  Posibiliştii au refuzat ă ia parte la demonstraţia de 1 mai 1890, 
motivîndu-şi atitudinea prin „participarea agenţilor boulangişti şi 
reacţionari la această demonstraţie" şi prin pericolul folosirii aces
teia în dauna clasei muncitare. - 444. 

414 Fi aza lui Sorge din scrisoarea sa din 23 septembrie, care a stir
nit nedumerirea lui Engels, a fost explicată de Sorge într-o scri
soare ulterioară trimisă lui Engels la 14 octombrie. El se referea 
la faptul că Eleanor Marx-Aveling nu fusese admisă la congresul 
trade-unionurilor de la LiVerpool, precum .şi la un articol - pare-se 
răuvoitor - referitor la ea, apărut în .,People's Pre�s" din 13 sep
tembrie 1890 . - 446 
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4 1 5  Este vorba de intenţia patronilor „Companiei de gaz pentru i lu
minat şi cărbune" din Becton - care se t:meau de izbucnirea unei 
greve la întreprinderile companiei - de a recurge la armată pen
tru a-i intLmida pe muncitori. Unitatea militară de la Chatham a 
fost pusă în stare de alarmă la 3 octombrie 1890, dar ordinul do 
a porni la atac n-a sosit. a numerosele întruniri ale muncito
rilor, ţinute n diferite puncte ale Londrei, hotărirea guvernului 
de a pune armata la dispoziţia patronilor pentru a o folosi împo
triva muncitorilor grevişti a fost condamnată cu tărie. - 448. 

416 Este vorba de articolul de fond al ziarului „Justice" nr. 353 dt-
18 octombrie 1 890, intitulat „ The Split in Frane". - 448, 450, 47U. 

417 Este vorba de re.uzul posibiliştilor de a participa la Congresul de 
la Troyes (vezi adnotarea 1 07). - 450. 

418 La 17 octombrie 1890 ziarul „Gil Blas" a publicat un interviu dat, 
chipurile, de Bee! corespondentului acestui ziar. Stabilind că era 
vorba de o plăsmuire, Lafargue a demsat în „Le Socialiste" dill 
26 ctombrie 1890, într-o notă intitulată „Le Gil Blas interviewer•·, 
falsul săvirşit de „Gil Blas". - 451. 

419 In scrisoarea căre Engels din 16 octombrie 1890, Lafargue s:ria 
că burghezia s-a răzbunat, aproape toţi delegaţii la Congresul e l a  
Lille pierzîndu-şi posibilitatea d e  a-şi ciştiga existenţa şi fiind n
voiţi să se ocupe cu mi-ul negoţ etc. Dar, lucrul cel mai setnifi
cativ, după păreea lui Lafargue, era faptul că mulţi dintre ei au 
ocupat fun cţii elective în consiliile municipale şi în alte instituţii, 
o dovadă a creşterii influenţei Partidului muncitoresc (vezi adno
tarea 25) in rîndurile aselor populare. - 451. 

420 Engels se referă la articolele-dări de seamă despre ConTesul de 
la Halle publicate în zia'ul „Berliner Volksblatt" nr. 239 din 
14 octombrie 1890 şi în suplimentul la acest număr intitulat „Der 
Partei-Kongress". - 453. 

421 O bună parte a acestei scrisori a fost publicată pent'u prima oară 
în suplimentul la „Lei.pziger Volkszeitung" nr. 250 din 26 eptm
re 1895. � 454. 

422 Este vorba de lovitura de stat din 1688, in urma căreia n Anlia 
a fost răsturnată dinastia Stuart şi instaurată monarhia constitu
ţională in frunte cu Wilhelm de Orania (incepînd din 1689), avînci 
la bază un compromis intre aristocraţia funciară şi marea burghe
zie. Istoriografia engleză burgheză a numit această lovitură de 
stat „glorioasa revoluţie". - 459, 

423 Deiştii - adepţi ai doctrinei filosofico-religioase care-I considPră 
pe dumnezeu cauză primară raţională işi impersonală a universului, 
dar neagă intervenţia lui în viaţa naturii şi a societăţii. ln condi
ţiile dominaţiei concepţiei feudal-cleziastice despre lume, deismul 
s-a situat adesea pe poziţii raţionaliste, criticînd concepţia teolo
gică mdievală despre lume şi demascînd parazitismul şi şarlatania 
clerului. In acela5i timp însă, deiştii făceau un compromis cu r-
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ligia, pronunţîndu-se în favoarea menţinerii ei intr-o formă raţio
nală pentru ma5ele populare. - 459. 

424 Capitolul despre ziua de muncă în volumul I al „Capitalului" - vezi 
K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 23, Editura Politică, Bucureşti,  
1 966, p.  242-314, capitolul 24 intitulat „A�a-numita acumulare pri
mitivi" - p. 719-767. - 460. 

425 Este vorba, probabil, de corespondenţa din „Arbeiter-Zeitung", 
nr. 41 Jin 10 octombrie 1 890 la rubrica „Ausland. De.utschland", 
daată „Berlin, 7. Oktob>r". - 461. 

426 Este vorba de publicarea unei prţi a scrisorii lui  Enge l s  cătr> 
Schmidt din 5 augut 1 890 în „Berliner Volks-Tribine" nr. 39, din 
27 septembrie 1 890 (vezi vol-umul de faţă, p. 405-407). - 461. 

427 Scrisoarea de faţă s-a păstrat numai sub forma unor fragmente pu
blicate în cartea 'lui G. Mayer „Friedrich Engels. Eine Biograph1e". 
Haag, 1934. O parte a scrisorii este redată în expunerea lui Mayer. 
Engels a scris această scrisoare sub impresia nemijlocită a morţii 
şi inmormîntării lui Helene Demuth, răspunzînd la telegrama · de 
condoleanţe primită de la Louise Kautsky. In crisoarea sa, el i;i 
exprima speranţa că Louise Kautsky va fi de acord să se mute la 
Londra şi să lcuiacă în casa lui pentru a-i conduce menajul �i 
a lucra ca secretară particulară. Nevrînd însă să-i impună o hotă
rîre, Engels îi propune Louisei Kautsky să vină pentru un timp 
la Londra, pentl'U a stabili această problemă la faţa Jocului. -
464. 

4 28 Colaborarea lui Sorge la revista „Neue Zeit" a început prin pu
blicarea în nr. l din 1 890 a artiolului „Briefe aus Nordamerika". 
- 470. 

429 La 14 octombrie 1 890, Sorge ii scria lui Engels că „naţionali5tii" 
(vezi adnotarea 256) au anunţat boicotarea lui Engels, trcindu-i 
sub tăcere lucrările şi declarîndu-le chiar dăunătoare. - 471. 

430 Este vorba, probabil, despre articolul din „Paterson Labor Stan
dard" din 11 octombrie 1 890, menţionat de Sorge în scrisoarea către 
Engels din 14 octombrie. - 471. 

431 Vorbind de Partidul muncitoresc olandez, Engels are în vedrre 
Uniunea social-democrată a olandezilor, fondată în martie 1882, 
care reunea pe toţi socialiştii olandezi. Dar, de la sfirşitul dece
niul·ui al 9-lea, în Uniune a crescut tot mai mult influenţa ele
mentelor anarhiste şi reformiste. Persecuţiile guvernului, prcum 
şi politica sctară a conducătorilor Uniunii, în special a lui 
Nieuwenhuis, au dus la scindarea Uniunii şi la crearea în 1894 a 
unui nu Partid muncitoresc social-democrat în care, în 1900, au 
intrat i Ultimii membri ai Uniunii social-democrate. - 473. 

432 In zilele de 7 şi 8 dcembrie 1890 a avut loc la Budapesta Con
gresul reprezentanţilor organizaţiilor muncitoreşti ungare, care a 
constituit o etapă importantă în istoria miicării muncitorşti şi 
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socialiste din Ungaria. La congres au partkipat 121 de delegaţi 
(87 din Budapesta şi 34 din partea organizaţiilor din provincie) 
Congresul a dezbătut probleme privitoare la situaţia mişcării mun
citoreşti din Ungaria, situaţia politică şi drepturile muncitorilor, 
atitudinea muncitorilor faţă de reformele sociale, situaţia mun'ito
rilor agrioli, sindicate şi altele. Congresul a adoptat o declaraţie 
de principii (programul partidului) ; printr-o hotărîre a congr
sului, partidul muncitoresc creat în Ungaria a adoptat denumi
rea de Partidul scial-demcrat din Ungaria. 

Engels n-a asistat la congres. Ca răspuns la invitaţie, el a 
trimis o scrisoare de salut redacţiei ziarelor „Arbeiter-Wochen
Chronik" şi „Nepszava" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 22, 
Editura Politică, Bucureşti, 1965, p. 88-89). - 474. 

433 Jn prefaţa la ediţia a patra a volumului I al „Capitalului", scrisă 
în iunie 1890 (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, vol. 23, Editura 
Politică, Bucureşti, 1966, p. 41-49), Engels a insistat pe lrg asupra 
polemicii purtate în 1872 intre Marx .şi economistul german bur
ghez L. Bentano. Polemica a fst provocată de în cercarea lui 
Brentano de a-l discredita pe Marx a om de ştiinţă, învinuindu-l 
de lipsă de probitate ştiinţifică şi falsifLare a materialelor folosite 
(se vorbea de denaturarea unor citate din discursul lui Gladstone 
la buget din 16 aprilie 1863, denaturare comisă, 'hipurile, de Marx 
în „Manifstul constitutiv al Aociaţiei Internaţionale a Muncito
rilor" şi în volumul I al „Capitalului") .  Brentano a ripostat la afir
maţiile lui Engels publilcînd broşura „Meine Polmik mit Karl 
Marx", Berlin, 1890. In prealabil el publicase sub acelaşi titlu, în 
revista burgheză „Deutsches Wochenblatt" nr. 45, din 6 noiembrie 
1890, o introducere la această broşură . La 4 deembrie aceeaşi re
vistă a publicat o notă, în care erau citate două fraze fragmen
tate din scrisorile lui Gladstone către Brentano din 22 şi 28 noiem
brie 1890 care onfirma•u dreptatea lui Brentano în disputa cu 
Marx. 

Engels a demscat în întregime atacurile calomniatoare ale 
ideologilor burghzi, care î ncercau să arune o umbră asupra lui 
Marx ca om de ştiinţă şi să submineze încrederea în teoria marxis
mului, publicînd în decembrie 1890, în „Neue Zeit", articolul „In 
legătură cu cazul Brentano contra Marx" şi editînd î n  aprilie 1891 
o broşură intitulată „Brentano contra Marx" (vezi K. Marx şi 
F. Engels, Opere, vol . 22, Edit·ura Poli tică, Bucureşti, 1965, p. 93-
133 ; articolul „In legătură u cazul Brentano contra Marx" a fost 
inclus de Engels ca anexă în broşură). - 478, 483, 488. 

434 Engels vorbeşte, după cum se pare, de călătoria pe care a făcut-o 
în patrie în toamna anulUi 1873, cu prilejul morţii mamei sale. 
479. 

435 Un fragment din această scrisoare a fost publicat pentru prima 
oară în revista „Die Gesellschaft" nr. 5, 1932. - 483. 

436 P. Lafargue a dus tratative cu Levraut, preşedintele comisiei pen
tru problemele învăţămîntului din cadrul Consiliului municipal al 
Parisului, în legătură cu organizarea unor cursuri de istorie a 
muncii. Iniţiativa acestei idei aparţinea lui Yaillant. - 485. 
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437 Jn 1884, Laura Lafargue a inceput să pregătească a doua ediţie 
în limba franceză a lucrării lui Marx ,.Mizeria filozofiei". Pregă
tirea editării s-a tărăgănat foarte mult. Jn 1887 Lafargue a reluat 
tratativele legate de editare, fără a avea atunci vreun succe;. 
Cartea a apirut abia în 1896. - 486. 

438 Liebknecht intenţiona să reediteze corespondenţa dintre Marx ,i 
Ruge din 1843, publicată in 1844 in „Deutsch-Franz0sische Jahrb\i
cher" (vezi K. Marx şi F. Engels. Opere, voi. 1, Editura de stat pen
tru literatură politică, Bucureşti, 1957, p. 428-449). - 487. 

439 Sorge i-a cerut lui Engels permisiunea de a-i folsi scrisorile in 
corespondenţele pe care l e  publica in „Neue Zeit". - 488. 

440 Jn scrisoarea către Engels din 23 decembrie 1890, Frankel ii cerea 
lămuriri in legătură cu situaţia din mişcarea muncitorescă fmn
ceză, cu sciziunea intervenită intre revoluţionarii condu5i de 
Guede, aripa marxistă şi posibilişti (vezi adnoarea 12). - 490. 

441 După cit se pare, este vorba e articolul lui Fran kel consacrat ce
lei de a 'O-a aniversări a lui Engels. - 492. 

442 Scrisoarea de faţă reprezintă răspunsul lui Engels la felicitarea 
trimisă la a 70-a a aniversare de către congrsul caselor de aju
tor reciproc, care s-a ţinut la Berlin intre 8 şi 11 dcembrie 1 890. 
- 492. 

443 Kautsky a colaborat la lucrul asupra manuscrisului volumului I V  
al „ Capitalului" (. Teori i asupra plusvalorii") (vezi dnotarea 135) .  
- 49i. 
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mandau trecerea paşnică de la capitalism la scialism ; a apărut 
la Boston din 1889 p ină in 1891 .  - 258, 367. 

The Xational Reformer - săptăminal, a apărut la Londra din 1860 
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laborat la acest ziar din august 1851 pină in martie 1862. - 301. 

New Yorker Volkszeitung - cotidian socialist american ; a apărut în 
limba germană la New York din 1878 pînă în 1932. - 79, 82, 83, 92, 
125, 182, 257, 35 1 ,  355, 357, 369, 373, 382, 384, 385, 419, 442, 444, 
44G, 447, 452, 471, 483. 

The New York HeJ'ald - cotidian ; a apărut la New York din 1835-
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Paterscm Labor Standard - revistă săptămînală americană, a apărut 
la Pater>on din 1878 pînă în 1 898. - 47 1. 

ThF People"s Paper - săptămînal al carti5tilor, fondat de :rne,t Jones. 
în mu; 1 852. Marx şi Engels au colaborat la acea�tă pubhcdţle din 
octcmbrie 1 852 µînă în decembrie 1 856. - 148. 
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Ti;e i'eople's Press - săptamînal, organul de presă al noilor Tr3de
U n i on-uri ; a apărut la Londra din martie 1 89 0  pînă în februane 
189 1 .  - 337, 378, :i85, 395, 400, 402. 

Philadelphia Tagc blat t - cotidian social-democrat, a apărut dm 1 8i7 
în limba germană. - 125.  

Pionier. lllustrierter Volks-Kalender - almanah editat la New York 
în limba germană de Partidul munci tore>c socialist din America de 
Nord, din 1883 pînă în 1904. - 257, 446, 448. 

Progress - revistă lunară de probleme de ştiinţă, politică şi litera
tura ; a aparut la Londra din 1 883 pînă în 1887 ; un timp a simpa
tizat cu cercurile socialiste ; Eleanor Marx şi Edward Aveling s-au 
numarat printre colaboratorii săi. - 242. 

Le Proletariat - cotidian al p osibili;;tilor, a apărut sub acest titlu Ia 
Paris din 5 aprilie 1884 pînl în 2 5  octombrie 1890. - 20, 198. 

Recht voor Allen 
m 1879. - 1 38 . 

ziar socialist olandez, fondat de Nieunvenhu1s 

Re•;ista sociala - prima publicaţie teoretică ocialistă din Român i a , 
a apărut lunar dm 1 884 pînă în 1887 la Ia;;i sub redacţia !ui !oan 
Nadejde. - î.  

Rc; .ie der Neuen Rheinischen Zeitung vezi Neue Rheinische Zeitunq 
Puliti�ch-ăkonomische Revue. 

I a Revue ,o(' ia li te - publicaţie lunară, fondată de sociah�lul 5i po
sibi listul mic-burghez francez Benoit Malon ; iniţial organ de pre>ă 
republican--ocialht, apoi sindicalist şi cooperatist ; editat la L�·on < t  
l'iri; m l 880, d i n  1885 p î n ă  în 1914 la Paris. I n  1 880 \farx �i Engcls 
a•J colaborat l. această publicaţie. - 485. 

Reynold�'s New�paper - săptăminal muncitoresc, apare la Lon l ·a 
d ' n  1850 ; '1 h"t fondat de dunocratul mic-bur,hez George W ilr am 
Mac Arthur Reynolds, care întreţinea legături cu cartiştii sub titlul 
„Heynold'� Weekly Newspaper". - 27, 198, 232 . 

Rheinische Zeit ung fur Politik, Handel und Gewerbe - cotidian,  a 
aparut la Kiln de la 1 ianuarie 1 842 pînă la 31 martie 1843 ; d i n  
aprilie 1 8 4 2  \larx a colaborat l a  această publicaţie i a r  d i n  octom
brie acelaşi an a fost redactorul ei şef. La 19 ianuarie 1843, gu
venul pru�ian a dat un decret prin care interzicea apariţia l u i  
„Rheinische Zeitung" ou începere d e  la 1 aprilie 1843, urmînd ca 
pină la această dată ziarul să fie supus unei cenzuri riguroase. -
.97. 

R uss.iie Wedomosti] Pyccnt.I BbJo 1tocm11 - cotidian liberal, din 1903 
organ de pre�ă al aripii drepte a c'1deţilor ; a aparut la Moscova 
din 1 863 pînă în 1918.  - 106. 

Săchsische Arbeiter-Zeitung - cotidian social-dPmocrat ; a apărut la 
Dre�da din 1890 pînă în 1908,  iar a începutul deceniului  al  10-lea 
a fo�t organul de presă al „tinerilor". - 4 1 0, 4 1 4. 
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1 he Saturday Review al Politics, Literature, Science and Art - publi
cL.ţie săptăminală conservatoare, a apărut la Londra din 1855 plna 
în 193U - ·  30,  3 7 .  

Schu;ilnscl:e Taywac ht - cotidian social-democrat ; a apărut din Hl81 
h Stuttgart. - 424. 

Severnîi Vestnik C11, aep11&11i B11, c11111w;b - revista lunară politică ii lite
rar-5tiinţifica ; a apărut la Petersburg din 1885 pina în 1 898 ; pina 
la mijlocul anului 1891 a avut o orientare liberal-narodnică. -
225, 297' 380, 389, 495. 

Socia l-Demokraten - cotidian danez, organul central al Partidului ;o
ciil-democrat danez, a apărut sub acest titlu la Copenhaga din 
1 872 pînă în 1 959. - 182.  

El Socialista - publicaţie săptămînală, organul central al Partidului 
muncitoresc socialist din Spania ; a apărut la Madrid din 1885. -
259. 

Le Socialiste - săptamînal fondat la Paris în 1885 e Jules Guesde ; 
p înă în 1902 a fost organul de presă al Partidului muncitoresc fran
cez, iar din 1902 pînă în 1905, organul Partidului socialist d i n 
Franţa ; din 1905 - organul Partidului socialist francez ; în ulti
mele doua decenii ale secolului trecut Engels a colaborat a ace>t 
ziar. - 20, 25, 121,  159, 485. 

Der Sozialdemokrat - organ central al social-democraţiei germane ; 
în perioada cit a fost în vigoare legea excepţională împotriva so
cialiştilor din septembrie 1879 pînă în eptembrie 1888 a apărut la 
Zlirich şi  din octombrie 1888 p înă la 27 septembrie 1890 la LonJ ra 
�i era difuzat ilegal în Germania ; datorită ajutorului considerabil 
pe care i l-au dat Marx şi Engels ziarul a depăşit lipsurile teoretice 
iniţiale şi a devenit agitator, propagandist şi organizator colectiv 
al p artidului în lupta împotriva legii excepţionale împotriva >'ia
li5lilor ; în 188 1 a început colaborarea permanentă a lui Marx $ i  
Engels, care nu s-a limitat la publicarea de articole, c1 s-a extils 
in toate sferele conducerii unui ziar revoluţionar. „Sozialdemokrat" 
a fost „Stindardul partidului german" (Engels). - 22, 58, 61, 74, 97, 
1 26, 128, 138. 139, 152, 1 57, 145, 1 73, 1 77,  180, 182, 189, 264, 280, 287, 
312, 353, 364, 366, 382, 383, 391,  405, 414, 425, 429, 438, 441, 442, 444. 

[Sozial-DemocratJ Co11ia.1&-(e.1101ipamb - prima revistă social-democrată 
în limba rusă ; a fost editată intre 1890 şi 1892 l a  Londra (1 890) şi 
Geneva (1892) de grupul „Eliberarea muncii" � în total au apărut 
patru numere. Din redacţie făceau parte Vra Zasulici, Gheorghi 
Plehanov şi Pavel Axelrod. - 347, 349. 

Sozialdemokratische Monatsschrift - revistă lunară ; a apărut din 
1889 pînă în 1890 la  Viena. - 480. 

Der Sozialist - săptămînal, organul de presă al Partidului muncito
resc socialist din America de Nord ; a apărut la New York din 
1885 pînă în 1892. - 83, 169, 182, 471.  

Staats - und Socialwissenschaftliche Forschungen - colecţie de mo
nografii >ditată (intre 1 879 ii 1910) de Gustav von Scholler. - 126. 

The Standard - săptăminal conservator în probleme de econon.;e ::i 
politici. A apărut din 1878 la Londra. - 219. 
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The Star - cotidi an, organul de presă al partidului l iberal, a 3părut 
la Londra din 1 888 ; în primii ani a simpatizat cu Scial Democratic 
Federation. - 1 88, 1 89, 1 9 1 ,  1 92, 1 94, 197, 198, 205, 232, 330, 373, 441 

[Statisticeski jeshegodnilc] Cmam11cm111/ec1<i cJ1e eOJ111 1. b no Momc1c<ci z1 cep 
niu 3a 1 8  89 '. 

A lmanah statistic-economic de agricultură. - 390. 

St. Johann-Saarbrlcker-Volkszeitung - cotidian, a apărut la Saar
bricken �i St. Johann din 1 876 pînă în 1 902. - 447. 

St. Louis Tageblatt. Den lnteressen des arbeitenden Volkes gewidmet 
- cotidian sociali�t. a apărut în limba germană din aprilie 1888 
p1na în 1897. - 125. 

The Sun - .ăptăminal burghez-radical, a apărut la Londra din 1883 
pmă în 1 890. - 198. 

Time - publi caţie l unară de orientare socialistă, a apărut la Londra 
din 1879 pînă în 1 8 9 1 .  - 304, 309, 331, 339, 340, 351,  357, 373. 

To-Day - revistă lunară de orientare socialistă, a apăr-ut din aprilie 
1 883 p ină ln iunie 1889 la Londra ; din iulie 1884 pînă în 1686 a 
apărut sub redacţia lui H. M. Hyndman. - 1 5, 27, 58, 97. 

Tribune - vezi New York Daily Tribune 

La Foix - cotidian radical-republican, a apărut la Paris di n augu�t 
pînă în .noiembrie 1889. - 250, 259. 

Volksblatt vezi Berliner Volksblatt 

Vol:sstimme - �otidian social-democrat, a apărut la Magdeburg din 
1090 pînă in 1 933. - 410. 

Volks-Tribine vezi Berliner Vollcs-TriblTte 
Volkszeitung vezi New Yorker Volkszeitung 
Vooruit. Organ der Belgische werkliedenpartij - cotidian socialist, a 

aparut în limba flamndă la Gand din 1884 pină în 1928. Redacta,· 
a fost Eduard Aneele. - 182.  

V01·u ărts - ziar de limbă germană, a apărut din 1886 la Buenos 
A ires ; a propagat socialismul şi a chemat muncitorii la lupta gre
viită pentru condiţii de lucru şi viaţă mai bune. - 322. 

Vorwarts vezi Berliner Volksblatt 

Vossische Zeitwzg vezi Kăniglich privilegirte Berlinische Zeitung 1•on 
Staats- und gelehrten Sachen. 

·1veekly Di<putch - săptăminal, a apărut la Londra din 1801 pînă în 
l l2l ; in deceniul al 9-lea ziarul s-a situat pe poziţii radical�. - 27, 
3 7, 39, 1 4 1 .  

1''ochenl>latt der N .  Y .  Vollcszeitung - supliment al ziarului „New 
Yorker Volksze1 lung" - 49. 

Workman's Advorate - organ al Partidului muncitoresc socialist din 
America de Nord, a apărut săptămînal la New York din 1885 pmă 
n martie 1891.  Redactor a fost Daniel de Leon. - 267, 273, 385. 
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A 
A bdul Hamid al II-Zea (1842-1918, 

sultan al Turciei (1876-1909) -
239. 

Adam, Juliette (născută Lamber) 
(1836-1936) - scriitoare şi p u
blicistă frnceză ; a fondat şi 
ondus revista „La nouvelle 
Revue" (1 879-1886), 340. 

Adler, Emma - soţia lui Victor 
Adler - 297, 482. 

Adler, Georg (1863-1908) - �:o
nomist şi publicist burghez, so
cialist de catedră, autorul mai 
multr l ucrări pe teme s0cial
politice. - 12. 

Adler, Victor ( 1852--19 18) - me
dic ; unul dintre Jondatorii :i 
fruntaşii Partidului sodal-dP
mocrat austriac ; în 1689-1895 
a orspondat cu Engeb, dele
gat la Congresul socialist mun
citorsc internaţional din 1889 ; 
redactor la „GJeichbeit" 5i „A-
beiterzeitung" d.n Viena ; ul
terior reprezentant al anp1 1  
oportuniste a Partidului social
democrat austriac şi al Interna
ţionalei a II-a - 145, 1 99, 233, 
234, 255, 256, 295, 301, 404, 43, 
452, 465, 466, 480. 

Alexandru al Iii-lea (1845-1894' 
- ţar al Rusiei (1881-1894) -
30, 51,  61 ,  72, 1 15, 219, 234, 5, 
99, 327, 350, 485. 

Allemane, Jean (IM3-1935) 
tipograf, socialist francez ; con
damnat la muncă silnică pen
tru participare la Comuna din 
Paris, a fost amnistiat n lBIO ; 
în deceniul al nouălea pos1b1-
list ; s-a aflat în fruntea Parti
dului muncitoresc socialist r
voluţionar, apărut din sc1Liune;\ 
posibiliştilor şi reµ;·ez!ntind 
mi5carea anarho-sind1calistă ; . 
în timpul primului război mon
dial s-a retras dln viaţa poli
tică - 444, 448, 470, 491.  

Anneke, Friedrich (aprox. l B I R·
aprox. 1 872) - ofiţer de artile
rie prusian, scos în 18.i d.n 
cadrele armatei din cauza acti
vităţii sale "evoluţionare ; mem
bru al omunităţii din K O!n a 
Ligii comuni5tilor ; în 1848 
unul dintre fondatorii şi con
ducătorii Uniunii muncitorilor 
din KOln ; în 1849 locotenent
colonel în armata revoluţionară 
din Baden - Palatinat ; în 
timpul războiului civil din 
S.U.A., colonel în armata state
lor aool1ţioniste dln nord - 279. 

Annenkov, Pavel Vasilievici 
(1812-1887) - moşier ru> ; cri
tic şi publicist Uberal ; in 
cursul frecventelor lui cilătorii 
în străinătate l-a cunoscut e· 
arx. - 1 1 1 .  

Annie - menajeră î n  casa I uit 
Engels - 66, 74, 45. 
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Anseele, Eduard (1856-1938) -
publicist socialist belgian, refor
mist, unul dintre întemeietor i 
şi conducătorul Partidului so
cialist belgian (1885), vicepre-
5edin le al Congresului munci
toresc socialist internaţional în 
1 889 ; ulterior, unul dintre con
duc1torii aripii oportuni�te a 
Internaţoinalei a II-a - 1 16, 
168, 169, 1 82,  201, 294. 

Antoine, Jules-Dom inique (1845-
1917) - om politic frmcez ; a 
participat la războiul franco
german ; deputat în Reich�tug 
din partea Alsaciei şi Lor>nPi 
( 1 882-1889) ; adept al ce 1ării 
către Franţa a Alsaciei � i  Lo
renei ; în 1889 a ren unţat la 
mandat·ul de deputat şi s-a sta
bilit în Franţa. - 164. 

Appleton - 149. 
Auer, Ignaz ( 1846-1907) - idar, 

publicist ; din 1869 membru al 
Partidului muncitoresc social
democrat, în 1874 secretar al 
conducerii partidului, în 1875-
1877 unul di ntre cei doi secre
tari ai Partidului muncitoresc 
social ist din Germania ; redac
tor la ,,Berliner Freie Pres�e" 
(1877), deputat în Reichstag 
(1877-1878, 1880-1 881, 1884-
1887, 1890-1907) ; pînă în 1893 
in disputele d in cadrul partidu
l·ui a susţinut punctul de vedere 
al lui Bebe!, dar în anii urmă
tori s-a situat pe poziţii opor
tuniste. - 1 76, 212, 284, 470. 

Aveling, Edward (1851-1898) -
socialist englez, medic, scriitor, 
publicist ; a tradus în limba 
engleză împreună cu Samuel 
Moore volumul I al „Capitalu
lui" ; din 1884 membru al Fe
deraţiei social-demcrate, unul 
dintre fondatorii Ligii socialiste 
(1 884), in 1889 s-a retras din 
Ligă din cauza practicilor ei 
anarhiste ; în ultimele două de
cenii ale secolului trecut unul 
dintre organizatorii mişcării de 
masă a muncitorilor necalificaţi 

5i a 5omerilor ; delegat la Con
gre�ul muncitoresc internaţional 
clin 1889 ; din 1884, tovara5ul de 
viaţă al fiicei lui Ma::, Elea
nor. - 32, 33, 41 ,  45, 60, 62, 67, 
68, 69, 70, 71 ,  73, 76, 77, 78, 79, 
81 ,  81, 84, 89, 95, 97, 103, 107, 
119, 133, 135, 149, 186, 192, 194, 
19 "/, 227, 232, 235, 240, 248, 251, 
267, 275, 290, 300, 304, 308, 320, 
340, 343, 370, 372, 376, 377, 378, 
379, 384, 385, 409, 428, 431, 438, 
441, 464. 

Avenel, Georges (1828-1876) -
istoric şi publicist francez, de
mocrat, autor al mai multor lu
crări privind istoria Revoluţie1 
franceze - 124, 295, 296. 

Axelrod, Nadejda Isaacovna (m 
1906) - soţia lui Pavel Boriso
vici Axelrod - 207. 

Axelrod, Pavel Borisovici (1850-
1928) - iniţial narodnic, a luat 
parte la  fondarea grupului 
„Eliberarea muncii", ulterior 
men5evic, în timpul primului 
război mondial - social şovi
nist - 207. 

B 
Babeuf, Fmn;ois-Noel (Gracchus) 

(1760-J 797) revoluţionar 
francez, comunist utopic ; a 
condus, împreună cu Buonarrot1 
şi Darthe ,.Conspiraţia egalilor" 
(1796). In 1 797 a fost executat 
- 144. 

Back, rus de origine germană, a 
emigrat în Elveţia ; în dceniul 
al nouălea a editat la Geneva 
o revistă în limba germană. -
340. 

Bahlmann, Jgnatz Bernhard Ma
ria - patron ; simpatizant al 
Partidului social-demcrat. Po
sesorul unei averi importante. 
- 415. 

Bahr, Hermann (1863-1934) -
critic ltierar şi de artă, scriitor 
şi dramaturg austriac. - 386, 
388. 
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Baker, Valentine ( Baker Pasha) 
(1827-1887) - ofiţer englez, a 
fost condamnat la un an de 
temniţă pentru ofensarea unei 
tinere femei într-un vagon de 
tren. - 45. 

Bakunin Mihail Alexandrovici 
(1814-1876) - p ublicist şi re
volUţionar rus ; p articipant la 
revoluţia d in 1848-1849 din 
ermania, unul dintre princi
palii reprezentanţi ai anarhis
mului ; a influenţat din punct 
de vedere ideol ogic mi.5carea na
rodnică din Rusia ; membru al 
A sociaţiei Inernaţionale a Mun
citorilor în cadrul căreia s-a 
manifestat ca duşman înverşu
nat al marxismului ; în 1872, la 
congresul de la Haga, a fost ex
clus din Internaţională pentru 
activitate scizionistă. 214, 
217, 274.  

Balfour, Arthur James, Earl of 
(1848-1930) - om de stat en
glez ; în perioada 1874-1922 -
membru al parlamentului ; în 
1887-1891 secretar pentru Ir
landa ; în

' 
anii 1895-191 1 - li

der al conservatorilor, în 1902-
1905, prim-ministru. - 29, 30, 
34.  

Balzac, Honore de (1799-1850) -
cel mai de eamă reprezentant 
al realismului critic în literatura 
franceză. - 43, 44, 124. 

Bangya, Janos (1817-1868) - zia
rist şi ofiţer ungur ; a partici
pat la revoluţia din 1848-1849 
din Ungaria ; după înfrîngere.i 
revoluţiei, emisar al lui Kos„uth 
in străinătae, în acela5i timp, 
agent secret al poliţiei ; mai 
tîrziu, sub numele de Mehmed
bei, a intrat in armata tUrcă ; 
în timpul războiului cerkezilor 
împotriva Rusiei a acţionat ca 
agent turc (1 855-1858). - 17. 

Bardorf, Josef (1847-1922) - so
cial-demcrat austriac, unul 
dintre liderii „moderaţilor", re-

dactor 5i din 1884 editor al pu
blicaţiei „Wahrheit" ; ulterior, a 
pără�it Partidul social-democrat 
l in A ,tria. - 145. 

Baring, bancă din Londra -- 486. 

Barry, Maltan (1842-1909) -
ziarist englez � a fost pentru 
�curt timp membru activ al 
Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor, situîndu-se pe po
ziţia lui Marx ; concomitent a 
colaborat la zial'ul conervator 
„ The Standard" ; în ultimele 
două decenii ale secolului re
cut a fost demascat ca agent al 
cer'urilor social-conservatoare 
în mişcarea muncitorească jin 
Anglia. - 331. 

Barth, Paul (185-1922) - filo
zof, sociolog şi  pedagog, ciupă 
1897 - profesor la Universita
tea din Leipzig. - 406, 460. 

Basly, Emile-Joseph (1854-1928) 
- minr francez socialist, sin
dicalist ; a organizat grevele 
minerilor in 1880 şi 1884 ; in 
1 885 a fost deputat republican 
şi în 1891 deputat socialist în 
Cameră ; peşedinte al sindica
tului minerilor. - 260. 

Bateman, George - eţar, socia
list englez. Membru al Fede
raţiei social-democrate - 208, 
237, 255, 330. 

Battenberg, Alexander (1857-
1893) - fiul prinţului de Hes
sen ; sub numele de Alexan
dru I cneaz al Bulgariei. (1879-
1886). A p romovat o politică 
filoaustriacă. - 51.  

Baudin, Eugene (1 853-1918) -
lucrător în porţelan, socialist 
francz, blanquist ; membru al 
Asociaţiei Internaţionale a Mun
citorilor ; a partidpat la Co
muna din Paris, iar după în
frîngerea ei a emigrat în An
g l ia ; după amnbtia din 1880, 
s-a întors în Franţa ; din 1889, 
deputat în Cameră - 260, 262. 
264, 401.  
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Bauer, Bruno (1809-1882) - fi
lozof idealist german, istori c  al 
religiei, publicist, tinăr hege
lian ; autor al unor lucrări de 
istorie a creştinismului ; a cri
ticat de pe poziţii idealiste Bi
blia şi noţiunea cre5tină de 
Dumnezeu ; după revoluţia d n 
1848-1849 a colaborat la „Neue 
Preussische Zeitung" de orien
tare reacţionară, după 1866 -
naţional-Hberal .  - 96, 125, 2 î2. 

Bauer, Edgm· (1820-188i) - pu
blicist german, tinăr hegelian ; 
după infrîngerea revoluţiei din 
1848-1849 a emigrat în Anglia ; 
în 1859 - ;redactor la „Neue 
Zeit" din Londra ; după amnis
tia din 1861 - f·uncţionar pru
sian ; fratele lui Bruno Bauer. 
- 272. 

Bax, Enest Belfort (1854-1126) 
- isoric englez, fllozof şi zia
rist scialist ; unul dintre pri
mii propa�atori ai marxismu
lui în Anglia ; membru activ al 
aripii de stinga a Federaţiei �o
cial dem>crate ; unul d i ntre 
fondatorii Ligii socialiste (1884) ; 
din 1883 a întreţinut relaţii de 
prietenie cu Engels ; unul din
tre fondatorii (191 1)  5i liderii 
Partidului socialist britanic din 
care a ieşit în 1916 din cauza 
concepţiilor sale social-5ovi
niste. - 138, 139, 141,  145, 186, 
205, 267, 299, 301, 304, 309, 331,  
340,  428.  

Beaumarchais, Pierre-Augu�tin 
Caron de (1732-1799) - dra
maturg francez, cunoscut prin 
comediile lui de moravuri „Băr
bierul din Sevilla" (1775) Şi 
„Nunta lui Figaro" (1784) - 143. 

Bebel, August (1840-1 913) - mi
litant de seamă al mi5cării 
muncitoreşti germane şi inter
naţionale, de profesiune strun
gar în lemn ; prieten ii discipol 
al lui Marx şi Engels ; în 1863 
unul dintre fondatorii Uniunii 

generale a muncitorilor ger
mani şi unul dintre conducăt
rii acesteia, iar din 1867 
preşdintele ei ; membru al 
Internaţionalei I din 1866, in 
1869 unul dintre fondatorii  Par
tidului muncitoresc social-de
mocrat ; deputat in Reichstagul 
Germaniei de Nord (1 867-1870) 
şi în Reichstagul german (1871-
1881 şi 1883-1913) ; în timpul 
războml·ui franco-prusian s-a 
pronunţat împotriva planurilor 
anexioniste ale Prusiei şi pen
tru apărarea Comunei din Pa
ris ; ca adversar al militari�
mului prusian a mhlitat pentru 
unifiicarea Germaniei pe cale 
revoluţionar-democrată ; în ul
timul deceniu al secolului tre
cut şi la începutul secolului a l  
XX-lea a luat ati tudine împo
triva reformismului şi revizio
nismului, dar în ultima perioadă 
a vieţii sale a făcut o serie de 
greşeli cu aracter centrist -
2 1, 25, 33, 34, 50, 85, 110,  1 13, 
1 16, 1 20, 121, 131, 132, 138, 141, 
150, 153,  154, 156, 158, 161, 162, 
163,  167, 169, 171, 176, 177, 180, 
181, 190, 193, 198, 201, 205, 212, 
214,  220, 224, 225, 228, 235, 25Q, 
262, 271,  281, 287, 309, 325, 312, 
343, 357, 373, 374, 404, 410, 420, 
424, 427, 437, 439, 451, 452, 461 ,  
469, 472,  473, 482. 

Bebel, Frieda (1869-1948) -
fi i'a lui August Bebe!. 284, 
3 74. 

Bebel, Julie (1843-1910) din 
1866 soţia şi tovarăşa de luptă 
a lui August Bebe! - 284, 374. 

Beck, Grigorii - la jumătatea 
deceniului al nouălea al scolu
lui l XIX-iea a participat la 
lupta narodnicilor din Rusia 51 
din străinătate ; în 1886 a emi
grat ; la începutul ultimului d
ceniu retras din activitatea re
voluţionară. - 364, 365, 366. 
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Becker, Johann Philipp (1809-
1886) - perier, militant de sea
mă al mi.şcării muncitore�ti 
germane şi internaţionale, a 
participat la revoluţia din 1848-
1849 ; organizatorul secţiilor 
germane din Elveţia ale Inter
naţionalei I, delegat la confe
rinţa de la Londra (1865) şi l' 
toate congresele Internaţiona
lei I ; redactor al revistei „Der 
Vorboe" (1 866-1871) ; prieten 
şi tovarăş de luptă cu Marx 5i 
Engels. A corespondat ou Ca
rol Farcaş, unul dintre conducă
torii secţiei din Timi5oara a In
ternaţionalei I, căruia i-a tri
mis la 1 ianuarie 1869 carnetul 
de primire în Internaţională 
impreună cu alte zece docu
mente de primire de noi mem
bri. - 199, 340. 

Bc ranger, Pierre-Jean, de (lî80-
1 857) - poet democrat francez, 
autorul unor satire politi'e 
286, 290. 

Bernstein, Eduard (1 850-1932) 
redactor şi publicist ; din 18 72 
membru al Partidului muncito
resc social-democrat ; în 1878 
s-a stabhlit la Zlrich, în 'ali
tate de secretar literar al lui 
Karl Hochberg ; în decembrie 
1880 a stabilit contacte u \Iarx 
ş1 Engels, cu care a rămas în 
corespondenţă în mod perma
nent (mai ales cu Engels). Sub 
influenţa lor a devenit un adept 
al marxismului ; redactor al zia
rului „Sozialdemokrat" (1381-
1890) ; din 1896 s-a manifestat 
ca revizionist al marxismului : 
a fost u nul  dintre conducătorii 
aripii portuniste a socia�-de
mocraţiei germane şi a Inter
naţionalei a II-a - 16, 17, 39, 
61, 62, 64, 73, 76, 80, 97, 99, 100, 
102, 103, 107, 108, 1 13, 1 16, 134, 
135, 138, 150, 152,  162, 165, 167, 
168, 169, 170, 172, 173, 174, lî5, 
1 79, 187, 188, 189, 190, 1 92, 1 94, 
197, 198, 206, 2 1 1 ,  212, 214, 226, 
242, 251, 254, 271, 28î, 301, 30d, 

320, 326, 332, 335, 343, 344, 353, 
354, 358, 364, 365, 376, 384, 402, 
405, 413, 429, 438, 441, 444, 452, 
460. 

Bernstein, Regina (Gina) - din 
1887 soţia lui Eduard Bernstein 
- 68, 74, 76, 103, 134, 136, 343, 
384. 

Besant. Annie (1847-1933) - po
litkiană burgheză-radicală en
glză, a aderat temporar la miş
carea socalistă ; în deceniul al 
9-lea al secolului trecut a făcut 
parte din Fabian Society şi dm 
Fedraţia scialdemocrată. A 
participat la constituirea trade
unionurilor mundtorilor ne
calificaţi, iar ulterior la mi.ca
rea hindu din India ; pre5edmta 
societăţii teozofice în 1907-
1933. - 27, 28. 

Beust, Friedrich (1817-1899) -
ofiţer prusian, în 1848 a fost 
trecut în rezerva, din cauza 
convingerilor sale politice ; în 
1848 a fost membru al comite
tului din Kol n al Uni·unii mun
citorilor, coeditor şi redactor al 
lui „Neue Kolni>che Zetung�, 
unul dintre conducătorii mili
tari ai in>Urecţiei din Baden
Palatinat din 1 849, a emigrat in 
Elveţia, ca profesor la Zlrich 1 
preconizat reforme 5colare in 
spiritul lui Pestalozzi 5i Frobel, 
membru al secţiei germane din 
Zurich a Internaţionalei I ,  în 
1869 s-a retras din mişcarea 
muncitorească. - 60. 

Bevan, Phillips George (m. in 
1889) - economist ii statisti
cian englez - 1 05. 

Bigeault. P. 484. 

Bismarck, Herbert. prinţ de 
(1849-1904) - om de stat �i 
diplomat, fiul cel mai mare al 
lui Otto de Bismarck ; secretar 
de stat pentru afacerile externe 
şi vicecancelar (1886-1890), 
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membru al Reichstagului ca de
putat din partea partidului Rei
chului (1 881-1889 şi din 1893). 
- 8, 98. 

Bismarck, Otto, prinţ de (1 815-
1898) - om de stat ;i diplomat 
al Prusiei şi al Germaniei ; re
prezentant al inereselor iun
cherimii prusiene ; ambasador 
la Petersburg (1 859-1862) şi la 
Paris (1 862) ; prim-ministru al 
Prusiei (1862-1872 5i 1873-
1890) ; cancelar al Imperiului 
german (1871-1890) ; a realizat 
un ificarea Germaniei de sus, pe 
cale antidemocratică, prin răz
boaie dinastice ; a asigurat prin 
măsuri politie interne alianţa 
dintre iuncherime şi marea 
burghezie şi a acţionat pe linia 
lntăririi militarismului germa
ni-prusian ; ca adverar al miş
cării muncitoreşti a promulgat 
în 1878 legea excepţională îm
potriva socialiştilor, care, prin 
lupta c1aei muncitoare a fost 
abolită în 1890 ; aceasta a con
stituit principala cauză a că
derii sale. - 8, 13,  15, 1 7, 19,  
20, 29, 30, 35, 37, 40, 48, 51 ,  52, 
55, 57, 61 ,  65, 72, 98, 115,  129, 
136, 138, 150, 155, 156, 159, 163, 
193, 204, 228, 234, 301, 305, 325, 
326, 333, 334, 336, 337, 339, 342, 
359, 36 1 ,  399, 444, 477, 488. 

Bland, Hubert (1 856-1 914) - zia
rist englez, membru al Federa
ţiei social-democrate, unul 
dintre fondatorii lui Fabian 
Society ; pînă în 1911  casierul 
acesteia şi membru al comite
tul·ui executiv. - 27. 

Blank, Rudolf - rudă a lui Fried
rich Engels. - 244. 

Bloch, Joseph (1 871-1936) - stu
qent la Berlin, redactor al re
vistelor „Sozialistischer Akade
miker" şi „Sozialistische Mo
natshefte" - 431, 435. 

Block - tatăl lui R. Block ; so
cialist american de origine ger-

m ană ; secretarul sindicatului 
brutarilor germani ; redactor la 
„Deutsch-amerikanische Backer
Zeitung". - 67. 

Block, R. - 67. 

Blos, Wilhelm (1849-1927) - zia
rist şi istoric german ; din 1872 
membru al PartLdului muncito
resc social-democrat, unul din
tre redactorii ziarului „ Volks
staat" (1872-1874) ; în 1874 l-a 
cuniscut 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 primu
lui război mondial social-şovi
nist ; după revoluţia din noiem
brie 1918, pre5edinte al guver
nului provizoriu, iar în 1919-
1920 preşedinte al Wlrttember
gului - 355. 

Blum, Robert (1807-1848) - zia
rist, demcrat mic-burghez re
voluţionar ; în 1848 lider al 
aripii de stînga din Adunarea 
naţională de la Frankfurt ; în 
octombrie 1 848 a participat la 
insurecţia de la Viena, după vic
toria contrarevoluţiei a fost 
condamnat pe baza legii mar
ţiale şi împuşcat la Viena. 
128. 

Blume, G. - socialist - 492. 

Boivin-Champeaux Louis (1823-
1899) - jurist şi istoric fran
cez - 146. 

Boelling, A ugust (1810-1889) 
rudă a lui Friedrich Engels 
317. 

Boelling, Friedrich (1816-1884) 
- negustor, căsătorit cu sora 
lui Engels, Hedwig. - 317. 

Boelling, Hedwig (născută Engels) 
(1830-1904) - sora lui Friedrich 
Engels. 
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Boenigk, Otto Baron de - 417 .  

Bonaparte, vezi, Napoleon I 

Bonnier, Charles (n. 1863) - so-
cialist francez, scriitor 5i ziarist, 
a trăit vreme îndelungată în 
Anglia ; membru al Partidului 
muncitoresc francez, a colabo
rat la presa socialistă, a luat 
parte activă la p regătirea con
greelor muncitoreşti internaţio
nale socialiste din 1839 5i 1891 
şi a participat la ele. - 15�, 
156, 162, 164, 169, 171 ,  1 72,  17b,  
181,  184, 192,  206,  287, 293,  294, 
313, 314, 422, 423, 427, 429, 43J. 

Botta, Carlo Giuseppe Guglielmo 
(1766-1837) - istoric şi om po
litic burghez italian - 56. 

Boulanger, Georges-Ernest-Jean-
Marie (1837-1891) - general 
francez, a luptat împotriva Co
munei din Paris, cu sprijinul 
lui Clemenceau a devenit mi
nistru de război în guvernul 
Freycinet (1886-1887) ; printr-o 
propagandă antigermană revan
şardă şi p rin demagogie politică 
a încercat să instaureze dicta
tura militară în Franţa ; după 
re lovitura lui de stat a e5uat 
(1889) a fugit din Franţa, iar 
m 1891 s-a sinucis. - 41,  45, 47, 
53, 57, 6� 6� 71 ,  72, 98, 113, 
1 1 5, 122, 123, 129, 135, 136, 137, 
1 38, 140, 158, 164, 185, 195, 246, 
250, 277, 294, 362, 381,  421, 428. 

Boule - p ietrar, socialist francez, 
activist sindical, blanquist ; în 
1889, candidat socialist la ale
gerile pentru Cameră ; delegat 
la Congresul muncitoresc socia
list internaţoinal din 1889. -
128,  188,  191 ,  205, 286, 327. 

Boustrapa, vezi Napoleon al III-Zea 

Bowen, Paul T. sindicalist 
american, delegat al organiza
ţiei sindiale din Washington la 
congresul posibiliştilor de la  
Paris (1889) - 232. 

Boyer, An toine (Antide) (1850-
1918) - muncitor socialist fr<ln
cez ; participant la Comuna din 
\Iarsiha ; intre 1889-1910 -
deputat în Camera. - 260, 262, 
283, 363. 

Bradlaugh, Charles (1 833-1891) 
- ziarist 5i om politic englez, 
radical burghez, du�man l so
ciali�mului dupa Comuna din 
Paris, i-a atacat cu vehemenţa 
pe Marx 5i Internaţionala I . 
27.  

Braun, Heinrich (1854-1927) 
ziarist social-democrat, refor
mist ; unul din fondatorii pu
blicaţiei „Neue Zeit". A parti
cipat activ şi la editarea publi
caţiei trimestriale „Archiw fir 
soziale Gesetzgebung und Sta
tistik" 5i a altor reviste ; mem
bru în Reichstag. - 153, 304. 

Brentano, Lujo (Ludwig, Joseph/ 
(1844-1931) - economist bur
ghez german aparţinind şcolu 
istorice tinere d i n  Germania, 
socialist de catedră, reformist 
burghez, unul dintre fondatorii 
Uniunii pentru politică sociala 
(1872).  - 106, 444, 448, 478, 483, 
486, 488. 

Brett, negustor de vinuri dm 
Marea Britanie. - 435. 

Brismee, Desire (1 823-1888) 
tipograf p roudhonist, ulterior 
bakunist ; în 1865 a p articipat la 
înfiinţarea secţiei belgiene a 
Asociaţiei Internaţionale a 
Muncitorilor ; din 1869 membru 
l ConsiJliului federal belgian, 
în 1868 delegat la  Congresul de 
la Bruxelles, în 1868 vicepre
şedintele celui din Basel, iar în 
1872 delegat la Congresul de la 
Haga ; ulterior membru în con
ducerea Partidului muncitoresc 
belgian. - 54. 

Broadhurst Henry (1840-1911) -
muncitor în construcţii, om p o
litic englez ; lideml fracţiunh 
liberale dominante în vechile 
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trade-unionuri, secretar al Co-
mitetului parlamentar al 
Congresului trade-unionurilor 
(1875-1890), membru al parla
mentului (partid.ul l iberal) .  In 
1886 subsecretar de stat în gu
vernul Gl adstone. - 54, 2 1 2, 
2 1 3, 238, 255, 424. 

Brousse, Paul-Louis-Marie (1844-
1912)  - medic şi om politic 
francez, socialist mic-burghez ; 
a participat la Comuna din 
Paris ; după înfrîngerea aces
teia a emigrat în Spania .şi apoi 
în Elveţia, unde a aderat la 
anarhi5ti, unul dintre fondatorii 
Partidului muncitoresc francez ; 
în 1882, la congresul de la 
Saint-:tienne a provocat scin
darea partidul·ui, ul terior unul 
dintre liderii şi ideologii posi
biliştilor. - 1 1 4, 163, 1 67, 169, 
171, 173, 189, 199, 200, 212, 21 3, 
214,  2 1 7, 229, 235, 320, 450, 453, 
470, 490, 491,  492. 

Bruhn, Karl von (n. în 1 803) -
subofiţer german, ziarist, mem
bru al Ligii: celor drepţi, a p ar
ticipat la revoluţia din 1848-
1849, memb'U al Ligii comuniş
tilor, din care a fost exclus în 
1850 ; adept al fracţiunii sec
tare aventuriste Willich-Schap
per ; în 1860-1866 a editat la 
Hamburg „Nordstern", din 1863 
membru al Uniunii gnerte a 
muncitorilor germani (din care 
a fost exclus în 1865).  - 1 7. 

Buhl, Ludwig-Heinrich Franz 
(1814 pini în aproximativ 1882) 
- publicist, tinăr hegelian -
272. 

Bunting, Percy-William (1 836-
1911) - ziarist enlgez, din 1882 
a editat „Contemporary R
view", liberal burghez. - 343. 

Buonaparte (Bouaparte) vezi Na
oleon al 11 I-lea. 

Bus, John (1858-1943) - repre
zentant l mişcării muncitoreşti 

engleze, în anii '80, unul dintre 
liderii noilor trade-unionuri 
pentru muncitorii necalificaţi ; 
unul dintre organizatori i grevei 
docherilor din Londra (1889) ; 
în anii '90 a trcut la tr>ade
unionismul liberal şi a acţionat 
împotriva mişcării socialiste ; 
începînd din ll92 embru în 
parlament ; ministru al autoad
ministraţiei comunale (1905-
1914) şi al comerţului (1 914) în 
guvernele iiberale ; cînd a iz
bucnit războiul a demisionat. -
31,  34, 204, 206, 208, 213,  23i, 
238, 247, 248, 255, 256, 269, 300, 
�O., 313, 314, 3 19, 324, 330, 367, 
473. 

Burns, Lizzy (Lydia) (187-1878} 
- muncitoare irlandeză, a par
ticipat la mişcarea de eliberare 
naţionJlă irl andeză ; a doua 
soţie a lui Friedrich Engels. 

Burns, William (Willie) - nepo
tul lui Lizzy Burns, soţia li 
Engels. - 16, 82, 83. 

c 
Campbell, Ellen - prietenă cu 

Florence Kelley - Wischne
ketzky - 28. 

Caraccioli, Louis-Antoine (1721-
1803) - scriitor şi publicist 
francez - 146. 

Caria, Leopold aventurier 
francez, a participat la Comuna 
din Paris, implicat într-o serie 
de j afuri ; după înfrîngerea 
Comunei din Paris a emigrat în 
Anglia ; membru al Scţiei 
franceze din 1871  de la Londra ; 
i-a calomniat pe membrii Co
munei din Paris. - 453. 

Carlyle, Thomas (1795-1 881) -
scriitor, isoric şi filozof idealist 
enlez ; a rriticat burghezia en
gleză de pe poziţiile sialis
mului feudal ; a adrat la par
tid1l tory ; după 1848 duşman 
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de'lariat al mi)cării muncito
re5ti. - 139. 

Carnot, Marie-Fran;ois-Sadi 
(1837-1894) - om de stat fran
cez, republican burghez mode
rat, a ocupat în repetate rîn
duri post·uri ministeriale, pre
şedinte al Republicii (1 887-
1894). - 72. 

Caron, Charles - editor francez. 
- 428, 429, 430. 

Castelar y Ripoll, Emilio (1832-
1899) - om politic, istoric şi 
scriitor sp aniol, Lider al repu
blicanilor de dreapta ; din sep
t'mbrie 1873 pînă în ianuarie 
1674, �eful guvernului care a 
p regătit terenul pentru restau
rarea monarhiei în Spania. -
340. 

Cernîsevski, Nikolai Gavrilovici 
(1828-1889) - mare democrat 
revoluţionar şi filozof materia
list rus ; om de ştiinţă, scrii
tor >i critic literar, unul dintre 
cei mai de seamă precur5ori ai 
social-democr.ţiei ruse. - 237, 
336, 389. 

Champion, Henry Hyde (1857-
1928) - editor �i publicbt en
glez, pînă n 1 887 membru al 
Federaţiei social-democrate, 
unul dintre liderii lui Labour 
Electoral Association a trade
unionurilor in Londra ; re
dactor şi editor al cotidianului  
„Labour lector" ; temporar a 
întreţinut .relaţii secrete cu con
servatorii ; în anii '90 a !mi
grat în Australia unde a acti
vat în mi„ca-0a muncitorească. 
- 128, 208, 237, 256, 269, 300, 
3 18, 330, 331, 367. 

Christen.�n - redactor la .„Chi-
rager Arbeiter-Zeitung" în 
1889 - 1 25. 

Christensen, P. - social-democrat 
danez - 182. 

Cionca - a întocmit o gramatică 
a limbii române. - 7. 

Clausius, Rudolf J uli us Emanuel 
(1 822-1888) - reprezentant de 
seamă al iizicii teoretice ; a lu
crat în domeniul termodinamicii 
şi al teoriei cinetice a gazelor, 
a formulat în 1850 cea de-a 
doua lege a termodinamici i, i-a 
dat însă o interpretare falsă , 
a introdus în fizică noţiunea de 
entropie. - 106. 

Clemenceau, Georges-Benjamin 
(1841-1929) - publicist >i om 
politic francez ; în 1871 mem
bru al Adunării naţionale ; în
cepînd din 1876 a făcut parte 
d i n  grupul parl.amentar al ra
dicalilor, al carui lider a de
venit ulterior ; p reşedinte al 
Consiliului de mini)tri (1906-
1909 şi 1917-1920) ; a promo
vat o politică imperialistă. -
65, 246. 

Clement, Jean-Baptiste (1 816-
1903) - socialist 5i poet fran
cez ; membru al Comunei d .n 
Pris, după înfrîngerea aces
teia a emigrat în Anglia 5i apoi 
în Bel gia ; sa întors în Fran ţd 
după amnistia din 1880 ; pos1-
bilist, după sciziune a devenit  
allemanist. - 448. 

Cloots, Jean-Baptiste du Val-de
Grâce, baron de (pseudonim 
Anacharsis C.) (1 755-1794) -
scrtitor şi om politic francez 
de origine prusiană ; de la în
ceputul Revoluţiei franceze a 
fă0ut parte din clubul iacobi
nilor ; membru al Convenţiunii  
- 295, 296, 297. 

Cluseret, Gustave-Paul (1823-
1 900) - om politic şi militar 
francez ; membru al Internatio
nalei I ,  a aderat la bakuni5ti , 
membru al Comunei din Pans, 
după înfrîngerea ei a emigrat 
în Belgia ; a participat la cam
pania lui Garibaldi ( 1 860) ?i la 
războiul civil din S.U.A„ în 
1888 - deputat în Cameră, a 
aderat la socialişti ; delegat la 
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congresul muncitoresc socialist 
internaţional din 1 889. 260, 
262, 264. 

Cohn, Gustav (1840-1919) eco-
nomist ; din 1875, profesor la 
Zirich, mai tîrziu la Gottingen. 
- 97. 

Colletta, Pietro (1 775-1831) - is
toric şi om p olitic italian. - 56. 

Conrad, Johannes (1839-1 915) -
economist burghez, a editat 
„Jahrbicher fur NationalO
konomie und Statistik''. - 126. 

Constantinus 1agnus - vezi Con
stantin. 

Constantin (aprox. 280-337) - lm
p ărat roman (306-337). - 56. 

Cornelius, Wilhelm - publicist ra
dical, in deceniul al iaselea a 
emigrat la Londra ; făcea parte 
din cercul de prieteni ai lui 
Marx. - 272. 

Coulombeau - membru al Parti
dului muncitoresc francez. 
43. 

Crawford, Emily (1831-1915) 
ziaristă engleză, corespondentă 
la Paris a unor ziare engleze. 
- 37, 264, 287. 

Cremer, William Randall (1 838-
1908) - dulgher, unul dintre li
derii trade-unionurilor d in An
glia şi adept al mişcării paci
fiste ; unul di ntre fondatorii ii 
liderLi Uniunii asociaţiei dul
gherilor şi tîmplarilor (1860), 
membru al London Trades 
Council al British National 
League for the Independence of 
Poland şi al Labour League ; 
unul dintre organizatorii mitin
gului de constituire a Interna
ţionalei I, )are a avut loc la 
28 septembrie 1864 la St. Mar
tin's Hall, membru l Consiliu
lui central al Internaţionalei I 
�i secretar general al acestuia 
(1864-1866) ; delegat la Confe
rinţa 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 politică de 
compromis, ulterior a aderat la 
partidul liberal ; membru al 
parlamentului (1885-1895 şi 
1900-1908). - 33, 300. 

Croll, Cornelius (1857-1895) 
publicist olandez, social-demo
crat. - 342. 

Cunninghame - Graham, Robert 
Bontine (1852-1936) - scriitor 
scoţian de origine aristocratică ; 
în ultimele două decenii ale 
secolului trecut a luat parte la 
mişcarea socialistă ; membru al 
parlamentului, delegat la Con
gresul muncitoresc socialist in
ternaţional în 1889 ; ulterior a 
jucat un rol hotărîtor, în miş
carea naţională scoţiană. - 31, 
32, 34,  121,  206,  237, 330,  473. 

Cuno, Theodor Friedrich (1847-
1934) - inginer constructor de 
maiini şi  ziarist, militant al 
mişcării muncitoreiti germane 
şi internaţionale ; in 1870 mem
br·U al Asociaţiei cul turale a 
muncitorilor din Viena, în 1871 
a fondat secţia din Milano a 
Internaţionalei I, delegat la con
gresul de la Haga (1872) unde 
a susţinut politica Consiliului 
General împotriva bakunsmu
lui ; începînd din 1872 a mili
tat pentru Internaţionala 1 în 
S.U.A., unul dintre liderii lui 
The Knights of Labour, colabo
rator la „New Yorker Volkszei
tung". - 77, 79, 85. 

D 

Dahnhardt, Marie Wilhelmine 
(1818-1902) - soţia lui Max 
Stirner (1843-1847). - 274. 

Danielson, Nikolai Frantevici 
(pseudonim Nikol.i-on) (1

°
841-

1918) - scriitor şi economist 
rus, unul dintre ideologii na
rodnicismului în ultimele două 
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decenii ale secolului trecut ; 
timp de mai mulţi ani a purtat 
corespondenţă cu Marx şi En
gels ; a tradus în limba rmă 
volumele I, II şi III ale „Capi
tal ului" lui Marx (volumul I 
împreună cu G. A. Lopatin). -
10, 104, 1 95, 207, 225, 229, 297, 
380, 389, 495. 

Dante Alighieri (1265- 1321 - cel 
mai de seamă pet italian. -
242, 441. 

Danton, Georges-Jacq ues (1 759-
1 794) - cel mai de .eamă om 
politic a! Revoluţiei iranceze, 
conducf1torul aripii drepte a 
iacobinilor. - 144, 296. 

Darwin, Charles Robert (1809-
1382) - celebru naturalist en
glez ; fondatorul teoriei selec
ţiei şi evoluţiei plantelor şi ani
malelor. - 106. 

Daumas, Augustin-Ionare (n .  
1826) - mecanic, o m  p>litic 
francez, în deceniile al optulea 
5i al nouălea, deputat m Ca
meră, la sfîrşitul deceniului al 
n ouălea membru al Senatulu i , 
în 1 889 membru al Con>iliului 
comunal al Parisului, a aderat 
la aripa socialistă, delegat Ia 
Con gresul muncitoresc socialist 
i n tern3ţional. - 205. 

Davies, Sir John ( 1569-1626) -
om de stat englez, jurbt, au
torul unor lucrări d e  istorie a 
Irlandei ; attorney-genera[ pen
tru Irlanda (1609-1619), adept 
al colon izarii engleze a Irlan
dei. - 390. 

Davitt, Michael (1846-1906) -
revolutionar democrat irlandez, 
unul dintre liderii mi5cării de 
eliberare naţionala a Irlandei ; 
unul dintre organizatorii (1 879) 
oi liderii Ligii agrare irlandeze, 
adept al autoguvernării Irlan
dei (Home Rul e). membru al 
parlamentului (1 895-1899), a 
simpatizat cu Federaţia social
democrată. - 368. 

Delahaye, Pierre-Louis (n . 1820) -
mecanic francez, proudhonist, 
d in 1864 membru al Asociaţiei 
Internaţionale a Muncitorilor, a 
participat la Comuna din Parb, 
după în frîngerea ei a emigrat 
în Anglia ; membru al Consi
liului General al Asociaţiei In
ternaţionale a Muncitorilo · 
(ll71-1872), delegat la Confe
rinţa de la Londra din 187 1 .  -
67. 

Dell, Robert Edward (1865-1940) 
- ziarist englez, fab ian de 
stîng1, redactor la „People'; 
Press". - 367, 395, 400. 

Demuth, Helene (Lenchen, Nim) 
(1823-1890) - menajera şi p ri
etena credincioasd a familie 
Marx, după moartea lui Mar. 
a trăit in casa lui Engels. -
41, 42, 52, 60, 61,  62, 64, 66, 69. 
71 ,  73, 74, 75, 76, 78, 79, 99, 1 0  ' 
101 ,  102, 103, 1 16,  1 1 9, 1 2 1 ,  13 ' 
1 36, 1 39, 140, 141,  1 73, 175, 180, 
186, 202, 203, 222, 225, 229, 241 • 
250, 253, 257, 261, 266, 268, 26 . 
270, 278, 280, 287, 289, 290, 308, 
3 1 1 ,  320, 321, 338, 340, 341 ,  34 
353, 363, JJO, 381, 392, 396, 40 1 ,  
402, 416, 421, 429, 438, 44 1 ,  446, 
448, 452, 462, 463, 464, 465, 473, 
476, 479. 

De Paepe Cesar (1 842-1890) -
zeţar, ulterior medic ; m i li tant 
de seamă al mi5carii muncit -
re�ti bel(iene ; membru al Uni
unii generale federative d m  
Belgia, unul din tre fondator 1 
secţiei belgiene a Internaţiona
lei I,  membru al Consiliului fe
deral belgian ; dele(at la Con
ferinţa de l a  L>ndra (1865 � 1  
1 87J ), la Con gresul d e  l a  Lau
sanne (1867), la Congresul de la 

Bruxelles (1868) şi  la cel de ta 

Base! (1869) ; după Congresul 
de la Haga (1 872) i-a sprijinit 

un timp p e  bakunişti ; în 1885 
unul dintre fondatorii Partidu-

lui muncitoresc belgian. - 287 
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Derossi, Karl (1844-1910) - pălă
rier, ziarist ; membru {1 869) şi 
secretar (1871-1 875) al Asocia
ţiei generle a muncitorilor 
germani, in 1875-18i8 secretar 
al Comitetului central al Parti
dului socialist muncitoresc din 
Germania ; din 1879 a partici
lat a difuzarea ilegală a zia
rului „Sozialdemokrat" în Elve
ţia ; in deceniul al nouălea a 
emigrat in America unde a co
laborat la mai multe ziare mun
citoreşi de limbă germană. -
383. 

Descartes (Cartesius), Rene 
(1596-1650) - remarcabil filo
zof dualist francez, matemati
cian şi naturalist. - 406. 

Deville, Gabriel (1854-1940) 
publicist .şi ocialist francez ; 
membru al Partidului muncito
resc francez ; autorul unei ediţii 
de popularizare a volumului l 
al „Capitalului", precum şi ar 

altor lucrări filozofice, econ
mice şi istorice, delegat la Con
gresul muncitoresc socialist in
ternaţional din 1889 ; la începu
tul colului al XX-lea s-a re
tras din mişcarea muncito
rească, ocupînd funcţii în di
plomaţie. - 1 19, 140, 149, 189, 
283, 314, 422, 428, 431. 

Dietz, Johann Heinrich Wilhelm 
(1843-1922) - tipograf si edi
tor, social-democrat ; fondatorul 
editurii J. H. W. Dietz, precum 
şi al editurii p irtidului social
democrat de la Stuttgart, depu
tat in Reichstag (1881-1918) ; 
în ultimii ani de viaţă a avut 
o atitudine împăciuitoristă faţă 
de oportunism şi revizionism. 
- 7, 153, 344, 347, 348, 353, 354, 
403, 471, 472, 483, 484, 488. 

Diez, Christian Friedrich (1794-
1876) - lingvist, fondatorul fi
lozofi0i romanice, autorul unei 
gramatici a limbilor romanice. 
- 7. 

Dilke - văduva ziaristului 5i 
omului politic Ashton Dilke, 
editoare a ziarului „Weekly 
Dispatch". - 3'i. 

Disraeli (D'Israeli) Benjamin din 
1876 conte de Beaconsiield 
(1 804-1881) - om de stat şi 
scriitor englez, unul dintre li
derii tory, apoi al partidului 
conservator, ministr>u de finanţe 
(1852, 1858-1859 şi 1866-1868), 
prim-mini�tru (1868 şi lBî1-
1880) . - 28. 

Dobrogeanu-Gherea, Constantin 
(1855-1920) - sociolog şi cri
tic literar român, a luat parte 
la m işcarea ocial-democrată, 
ulterior reformist. 

D'Odiardi, E . - 237. 

Dormoy, Jean (1851-1898) - me
talurgist francez, membru activ 
al Partidului muncitorsc fran
cez, arestat împreună cu Jules 
Guesde şi  Paul Lafargue in 
1883, membru al consiliului co
munal din Paris în 1888, mem
bru al consiliului departamen
tal in 1889, primar al oraşului 
\Iontlu;on, delegat la aproape 
toate congresele Partidului 
muncitoresc francez şi la con
gresele Internaţionalei a II-a 
din 1889 şi 1896. - 123. 

Duchatellier, Armand-Rene (1  i97-
1885) - istoric şi economist 

francez, autorul unor lucrări 
privind istoria Bretagnei. 
147. 

Dufaurny de Villiers, Loufa-
Pierre (1 739-1796) - om poli
tic în timpul Revoluţiei fran
ceze. - 145. 

Dlhring, Eugen Karl (1833-192 1 )  
- materialist vulgar, ideolog 
al socialismul·ui mic-burghez 
reacţionar ; din 1863 docent al 
Universităţii din Berlin, în l�i7 
a fost concediat din cauza opo
ziţiei faţă de guvern, in ani i  
•-o a exercitat o puternică in
fluenţă asupra social-democra-
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ţiei germane, concepţiile sale 
filozofice şi economice eclectice 
au fost criticate de Engels în 
lucrarea "Domnul Eugen Dih
ring revoluţionează ştiinţa". 
125, 434. 

Dumay, Jean-Baptiste (n. 1841) -
muncito1· francez, în 1871 a con
dus Comuna din Le Creusot ; 
s-a refugiat în Elveţia pentru 
a nu fi arestat ; după amnistia 
din 1880 a revenit în Franţa, 
după 1 887 membru al Consi
liului Comunal din Paris ; din 
1889 deputat în Cameră, posibi
list. - 260, 262, 264, 2î7. 

Duval, Louis (n. 1840) - istoric 
francez - 147. 

E 
Eccarius, Johann Georg (1818-

1 889) - croitor ; tovară5 de 
luptă al Jui Marx şi Engels, 
propagator al socialismului şti
inţific ; membru al Ligii celor 
drepţi, din 1847 membru al 
Ligii comuniştilor şi al Organu
lui ei Central ; unul dintre li
derii Asociaţiei Culturale a 
mun'itorilor germani de la 
Londra ; unul dintre partici
panţii la mitingul de constituire 
a Internaţionalei I de la St. 
Martin's Hall, membf'U al Con
siliului General al I nternaţio
nalei I (1864-1872), secretar 
general al Consiliului (1867-
1871), secretar-corespondent 
pentru America (1870-1872) ; 
delegat la toate congresele şi 
conferinţele I nternaţionalei I 
pînă în 1872 ; pînă în 1872 a 
sprijinit politica lui Marx, ul
terior l ider al trade-unionurilor 
liberale engleze. - 55, 2 13. 

Echegaray y Eizagnirre, Jose 
(1833-1916) - dramaturg spa
niol de seamă, matematician şi 
om politic ; după 1866 membru 
al Academiei de Ştiinţe ; după 
revoluţia din 1868 a fost numit 
ministru al comerţului şi al în-

văţămîntului (1873) ; 
1904 i s-a decernat 
Nobel. - 197. 

în anul 
Premiul 

Ede, vezi Bernstein, Eduard 
Edward, vezi Aveling Edward. 
Eichhoff, . Karl Wilhelm (1833-

1 895) - negustor, scriito1· şi pu
blicist socialist german, în 1859 
a dezvăluit corupţia din poliţia 
prusiană şi în special activita
tea de agent provocator, din 
această cauză a fost condamnat 
la închisoare ; începînd din 1 859 
a corespondat cu Marx, pe 
care, ca şi pe Engels, l-a ounos
cut în timpul şederii sale ln 
Anglia (1861-1866) ; din 1868 a 
activat în mişcarea muncito
rească de la Be11lin, membru şi 
corespondent al Internaţionalei 
I ; în 1868 a elaborat, cu con
curstl hotărîtor al lui Marx o 
istorie a I nternaţionalei I, din 
1869 membru al Partidului 
muncitoresc social-democrat ; a 
colaborat la presa socialistă din 
Germania ; a tradus romanul 
lui Margaret Harkness "A city 
girl" - 42. 

Eisengarten, Oskar - zeţar, so
cial-democrat, emigrant la Lon
dra, ecretar al lui Fridrich 
Engels (1884-1885) - 134. 

Ellen - menajeră în casa lui 
Engels - 246. 

Ellissen, O. Adolph - profesor Ia 
gimnaziul din Einbeck. - 274, 
275. 

Ely, Richard Theodore (1854-
1943) - economist american, 
profesor. - 384, 385, 400. 

Engels, August (1797-1874) - un
chiul lui Friedrich Engels, fa
b1·icant la Barmen. - 479. 

Engels, Benjamin (1751-1820) -
unchiul lui Friedrich Engel;. 
- 479. 

Engels, Caspar (1792-1863) - un
chiul lui Friedrich Engels, fa
bricant la Barmen - 244, 479. 
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Engels, Caspar (1816-1889) 
vărul lui Friedrich Engels, fa
bricant la Barmen. . 479. 

Engels, Caspar (n. 1841) - ne
potul lui Friedrich Engels, fiul 
vărului său, Caspar ; negustor 
la Kreftld - 244. 

Engels, Emil (1828-1884) - fra
tele lui Friedrich Engels, aso
ciat la firma Ermen şi Engels 
la Engelskirchen. - 352. 

Engels, Emil (1858-1907) - nepot 
al lui Friedrich Engels, fiul lui 
Emil Engels, asociat la firma 
Ermen şi Engels din Engelskir
chen. - 3 1 7. 

Engels, Emma (n. Croon) (n. 1 834) 
- soţia lui Hermann Engels. -
95, 245, 317, 318, 396. 

Engels, Hermann (1822-1905) -
fratele lui Friedrich Engels, fa
bricant la Barmen, asociat la 
firma Ermen şi Engels din 
Engelskirchen. 81, 93, 94, 
244, 316, 396, 435, 480. 

Engels, Hermann Friedrich Theo
dor (1858-19 10) - nepotul lui 
Friedri'h Engels, fiul lui Her
mann Engels, fabricant, asociat 
la firma Ermen şi Engels din 
Engelskirchen. - 316. 

Engels, Johann Caspar (1 753-
1821)  - bunicul lui Friedrich 
Engels, fabricant la Barmen. 
- 479. 

Engels, Luise Friederike (n. Noot) 
(1762-1822) - bunica lui Fried
rich Engels. - 479. 

Engels, Mathilde (1831-1905) -
soţia lui Rudolf Engels. - 397. 

Engels, Rudolf (1831-1 903) - fra
tele lui Friedrich Engels, fa
bricant la B armen, asociat Ia 
firma Ermen şi Engels. - 94, 
317,  318, 479. 

Engels, Rudolf Moritz (1858-1893) 
- nepotul lui Friedrich Engels, 
fiul lui Rudolf Engels, fabri-

cant la firma Ermen şi Engels 
din Engelskirchen - 397. 

Engels, Walter (n. 1869) nepotul 
lui Friedrich Engels, fiul lui 
Hermann Engels, medk. -
317. 

Ernst, Paul (1866-1933) - publi
cist, critic literar şi  dramaturg, 
la sfîrşitul deceniului al nouă
lea a aderat la social-democra
ţie ; lider l opoziţiei semianar
histe a „tinerilor" ; în 1891 a 
fost exclus din Partidul social
democrat german ; după primul 
război mondial, îndr>umător spi
ritual al fascismului. - 386, 
487. 

Estrup, Jacob Bronnum (1825-
1913) - om de stat danez, mi
nistru de interne (1 865-1869), 
prim-ministru şi ministru de 
finanţe (1875-1894), conserva
tor. - 305, 306, 487. 

Eudes, Emile (1843-1888) - revo
luţionar francez, blanquist, mem
bru al Comitetului Central al 
Gărzii naţionale, membru şi  
general al Comunei ; după în
fringerea Comunei a fost con
damnat în contumacie la  
moarte ; a emigrat în Elveţia, 
apoi în Anglia ; după amnistia 
din 1880 s-a întors în Franţa ; 
a fost unul dintre organizatorii 
Comitetului central blanquist. 
- 122. 

Eugenie-Marie de Montijo de 
Guzman, conte5ă de Teba 
(1826-1920) - împărăteasă a 
Franţei, soţia lui Napoleon l 
1 II�lea. - 286. 

Euston, lord, aristocrat englez. 
330. 

Evreinova, Anna Mihailovna 
(1844-1919) - scriitoare rusă, 
a editat revista lunară „Severnii 
Vestnik". - 225, 297, 495. 

Ewerbeck, August Hermann 
(1816-1860) - medic şi scri
itor gern,ian, conducător al co-
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munităţii din Paris a Ligii 
lor drepţi, apoi membru al 
Ligii comuniştilor ; în 1850 a 
ieşit din Ligă. - 1 11. 

F 
Faillet, Eugene-Louis (n. 1840) 

- socialist froncez, memb"U al 
Comunei din Paris ; din 1886 
membru al Consiliului comunal 
din Paris, membru al Partidu
lui muncitoresc francez, posibi
list, după sciziune, allemanist. 
- 448. 

Farjat, Gabriel (1857-1930) - ţe
sător, socialist francez ; in 1879 
unul dintre fondatorii Partidu
lui muncitoresc francez ; in 
1886, ecretar general al Fede
raţiei naţionale a Sindicatelor 
din Franţa, delegat la Congre
sele internaţionale ale munci
torilor socia[�ti din 1889 şi 
1891.  - 205, 208. 

Faucher, Julius (1 820-1878) - pu
blicist, tînăr hegelian, economist 
vulgar, eprezentant al liberu
lui schimb ; in 1850 a emigrat 
in Anglia, in 1861 s-a înapoiat 
în Germania ;  membru al Parti
dului progresist şi (din 1866) al 
Partidului naţional-liberal, 
membru l Camerei deputaţilor 
din Pusia. - 273. 

Fergus vezi Lafargue, Paul. 

Ferroul, Joseph-Antoine-Jean-
Frederic-Ernest (1853-1921) -
medic francez, om politic şi pu
blidst, socialist, din 1888 depu
tat în Cameră, delegat la Con
gresele internaţionale ale mun
citorilor socialiiti din 1889 şi 
1891. - 262, 264, 401. 

Fey, Jules-Fran;ois - Camille 
(1832-1893) - avocat şi  om po
litic francez, lider al republi
an ilor burghezi moderaţi ; 
membru al Guvernului apărării 
naţionale şi primar al Parisu
lui (1870-1871) ; a luptat îm
poriva mişcării revoluţionare ; 

prşedinte al Consiliului de mi
niştri (1880-1881 şi 1883-1885) ; 
a promovat o politică de cuc
riri coloniale. - 1 22, 136, 190, 
246, 265, 276, 294. 

Feuerbach, Ludwig (1804-1872) 
- reprezentant de eamă al ma

terialismului premarxist, uma
nist militant ; ideile sale au 
contribuit la pegătirea idol
gică a revoluţiei din 1848/1849, 
dar el a dus lupta exclusiv de 
pe poziţii iluminist-teoretice şi 
a avut o atitudine pasivă faţă 
de lupta revoluţionară practică ; 
a făcut o critică principială r
ligiei creştine ; a llpt cu idea
lismul lui Hegel, dar a respins 
şi  dialectica lui ; in concepţiile 
sale social-politice a rămas ide
alist ; a avut o influenţă do
sebită asupra formări i  oncep
ţor filozofice ale lui Marx şi 
Engels ; în ultimii ani ai vieţii 
s-a apropiat de mişcarea mun
citorească revoluţionră ger
mană şi a aderat la Partidul 
muncitoresc social-democrat ; 
şi-a petrecut sfirşitul vieţii fn 
mi2erie cruntă, fiind ajuat ma
terial de uniunile muncitoreşti. 
- 345, 460. 

Field - ziarist, socialist englez, 
membo l Federaţiei social
demcrate. - 221. 

Fischer, soţia lui Richard Fischer. 
- 308, 3 21. 

Fischer, Paul - social-democrat, 
olaborator la ziarul „Berliner 
Volkstribine". - 242. 

Fischer, Richard (1855-1926) -
zeţar şi redactor, social-dem
crat, intre 1879 şi 1890 a cola
borat la ziarul ,Sozialdemo
krat" ; ecrear n conducerea 
partidului între 1890 şi 1894. In 
perioada 1902-1922 dirctor c
mercial l tipografiei „ Vor
warts" ; intre 1893-1926 mem
bru al Reichstagului, La sfirşi
tul colului a situat pe pziţii 
revizioniste ; In timpul primului 
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război mondial, social-şovinist. 
- 251, 308, 320, 332, 403, 429, 
438, 450, 451, 470, 478, 491. 

f'Zoquet, Charles-Thomas (1828-
1 896) - om de stat francez, ra
dical burghez, deputat în Ca
eră (1876-1893) ; a fost ales 
n repeate rînduri preşedinte 
al Camerei ; prim-ministru 
(1888 şi 1889) ; în 1 892, cînd s-a 
descoperit implicarea sa n afa
cerea canalului de Panama a 
fost nevoit să se retragă din 
viaţa politică. - 71, 72, 138. 

Fortin, Edouard - publicist fran
cez, membru al Partidului mun
citorsc francez, a tradus în 
limba franeză mai multe lu
crări ale lui Marx, printre care 
"Optsprezece Brumar l lui 
Ludovic Bonapare" (1891) .  -
485. 

Fox, Charles James (1749-1806) 
- om de stat britanic, unul 
dintre liderii whigilor, ministru 
de externe (1782, 1 783 şi 1806). 
- 296. 

Frankel, Leo (1844-1896) - giu
vaergiu, militnt de seamă al 
mişcării muncitoreşti ungare şi 
internaţionale ; tovarăş de luptă 
l lui Marx şi Engels ; mem
bru al Consiliului General al 
Inernaţionalei I (1871-1872) şi 
scretar orespondent pentru 
Austr-Ungaria, delegat la Con
ferinţi de la Londra (1871) şi l a  
Congresul de l a  Haga (1872) ; 
unul dintre fondatorii Partidu
lui muncitoresc ungar (1880), 
participant la unele congrese 
muncitorşti socialise interna
ţionale. - 136, 1 45, 472, 489. 

Frederic al II-Zea (cel „Mare") 
(1712-1786) - rege al Pisiei 
(1740-1786) - 336, 339. 

Frederic l III-Zea (1831-1888) -
prinţ moştenitor l Prusiei 
(1861-1888), împărat l Germa
niei şi ege l Prusiei (9 mar-

tie - 15 iunie 1888) - 13, 15, 
21 ,  25, 3 1, 39, 40, 55, 57, 65, 333, 
355. 

Frederic Wilhelm al III-Zea (1770-
1 840) - rege l Plusiei (1797-
1 840). - 13, 333. 

Frederic Wilhelm al IV-Zea 
(1795-1861) - rege al Prusiei 
(1840-1861) ; din 1857 bolnav 
mintal. - 126. 

Fre;ac, Raoul (n. 1849) - socia
list din Commen try ; embru 
al Partidului muncitorsc fran
cez. Delegat la Congresl mun
citoresc socialiist internaţional 
n 1889. - 2 05, 472. 

Fritz, vezi Frederic al III-Zea. 

Fullarton, John (1780-1849) 
economist englez, autor l unor 
lucrări despre circulaţia bani
lor şi  despre credit, adversar al 
toriei cantitative a banilor. -
226, 231.  

G 
Geffcken, Friedrich Heinrich 

(1830-1896) - diplomat şi ju
rist german, n 1866-1869, am
baador hanseatic a Londra. -
129. 

Geiser, Alice 
mai mare 
Liebknecht ; 
Geier. 

(n. 1857) - fiica 
a lui Wilhelm 
oţia 1 ui Bruno 

Geiser, Bruno (1846-1898) - zia
rist, din 1869 membru al Parti
dului muncitoresc social-demo
crat din Germania, agitator in 
Silezia, în 1 872 membru al In
ternaţionalei I, în 1 875 rdac
tor la „ Volkstaat", fo 1 877-
1886, redactor la „Neue Welt", 
deputat in Reichstag (1881-
1887), reprezentant de seamă al 
aripii de dreapta a fracţiunii 
social-democrate din Reichstag ; 
prin hotărîea Congresului de 
la St. Gallen (1887) a fost revo
cat din funcţiile e le deţinea 
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pe linie de partid. - 240, 241, 
279, 309. 

Gely, Andre - soci:alist fra�c�z, 
posibilist, membro al Cons1hu
lui municipal din Paris. - 167, 
444. 

George, Henry (1 839--1897) - pu
blicist amerian. economist 
burghez, a militat pentru na
ţionalizarea pămîntului de că
tre stat ca mijloc pentru solu
ţionarea tuturor contradicţiilor 
sciale din soietatea capita
listă ; a incercat să ajungă fn 
fruntea mişcării muncitoreşti 
americane şi s-o orienteze pe 
calea reformismului burghez. 
- 368, 471.  

Georgei, Max - delegat american 
din WashingtoR la Congresul 
posibiliştilor de la Paris (1889). 
- 232. 

Gilles, Fedinand (n. 1856) - zia
rist, social-democrat ; în 1 886 a 
emigrat la ondra ; a colabo
rat la " Arbeiterzeitung" din 
Londra ; a activat fn Asociaţia 
culturală a muncitorilor comu
nişti din Londra ; ln 1891 a 
fost demascat ca agent de po
liţie. - 1 7, 395. 

Gladstone, William Ewart (1809-
1 898) - om de stat englez, tory, 
apoi peelist ; fn a doua jumă
tate a scolului trecut, lider al 
partidului liberal ; ministru de 
finanţe ( 1 852-1855 şi 1859-
1 860) şi prim-ministru (1868-
1874, 1880-1885, 1886 şi 1 892-
1 894). - 239, 299, 326, 327, 339, 
343, 350, 478, 483. 

Goegg, Aand (1820-1897) 
ziarist german, demcrat ,mic
burghez ; în 1849, membru al 
guvernului provizoriu din Ba
den ; după fnfrîngerea revolu
ţiei a emigrat, membru al In
ternaţionalei I,  unul dintre li
derii Ligii păcii şi libertăţii de 
la Geneva, în deceniul l 8-lea 

a intrat fn r!ndurile social-de
mcraţiei gerane. - 475. 

Gould Jay ( 1836-1892) - mili
nar 

'
american, proprietar de căi 

ferate şi financiar. - 456. 

Gottschalk, Andreas (1815-1849) - medic membru al comuni
tăţii din olonia a Ligii Comu
ni5tilor ; din aprilie plnă fn iu
nie 1848, preşedinte al Ascia
ţiei muncitorilor din Colonia ; 
s-a situat pe o poziţie mic
burgheză sectară şi a combătut 
strategia şi tactica susţinută de 
Marx şi Engels în revoluţia 
germană. - 278, 279. 

Graham vezi Cunninghame-Gra
ham Robert Bontine. - 16. 

Granger, Ernest-Henri (n. 1 844) -
socialist francez, blanquist, zia
rist, participant la Comuna din 
Paris ; după înfrîngerea aces
teia a emigrat în Anglia ; după 
amnistia din 1880 s-a !napoiat 
în Franţa şi s-a alăturat 
boulangistilor, în 1829, deputat 
în Cameră. - 277. 

Greulich, Herann (1842-1925) 
- legător ; in J 865 a plecat fn 
Elvetia : după 1 867 unul d.!nre 
conducătorii secţiei din zur1ch 
a Internaţionalei, redactor la 
ziarul „Tagwacht" d i n  Zirich 
(1869-1880) ; unul dintre fnte
meietorii Partidului sci al-de
mcrat din Elveţia şi conducă
tor al aripii lui de dreapta, 
unul dintre conducătorii refor
mişti ai Internaţionalei a II-a ; 
ln timpul primului război mn
dial, social-şovinist. - 442. 

Grillenberger, Karl (1841-1897\ 
- redactor si editr ; din 1169 
membru al Partidului muncito
rec social-democrat din Ger
mania, editor şi redactor al 
unor ziare social-democrate l
cale ; a participat la difuzarea 
ilegală a publicaţiei "Sozialde
mokrat" n Germania de sud, 
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deputat In Reichstag (1881-
1897), unul dintre exponenţii 
aripii de drapta a fracţiunii 
social-democrate din Reichstag. 
- 344. 

Gronlund (Gr)nlund), Laurence 
(1846-1899) - publicist ameri
can, socialist, reformist, danez 
de origine ; din 1 888 membru 
al Comitetului Executiv al 
Pa'tidului muncitoresc ocialist 
din America de Nord. - 26. 

Grover, propriear la Londra. -
75. 

Grln, Karl ( 1817-1887) - publi
cist mic-burghez german ; la 
mijlocul deceniului al 5-lea -
unul dintre principalii repre
zentanţi ai „adevăratului" socia
lism, fn perioada revoluţiei din 
1848-1849 - demctiat mic
burghez, a emigrat la Bruxelles 
(1850-1861), profesor la Frank
furt pe Main (1 862-1865), din 
1870 - la Viena. - 1 10, 1 1 1 .  

Gunzig, Julius (n. 1 855) - stu
dent la Berlin, social-democrat ; 
in perioada clnd a fost în vi
goae legea excepţională împo
triva cialiştilor, a fost 
expulzat din Berlin şi a emi
grat în S.U.A. ; colaborator la 
„New Yorker Volkszeitung" . -
442. 

Guesde, Jules (Mathieu-Basile) 
(1845-1922) - militant al mi5-
cării mundtore5ti franceze şi 
inernaţionale ; iniţial republi
can burghez, in prima j umătate 
a deceniului al 8-lea, a aderat 
la anarhişti ; împreună cu Paul 
Lafargue a întemeiat Partidul 
muncitoresc franez ; propaga
tor al marxismului in Fnnţa ; 
timp de mulţi ani liderul aripii 
evoluţionare a mişcării socia
liste franceze ; a combătut opor
tunismul ; în timpul primului 
război mondial, scial-şovinist. 
- 1 19, 140, 149, 189, 206, 256, 
257, 259, 260, 262, 263, 264, 268, 

277, 283, 291 ,  293, 301 ,  313, 314, 
363, 373, 379, 401, 422, 428, 429, 
431, 437, 448. 

Guillaume-Schack, Ge rtrud (năs
cută contesă Schack) ( 1845-
1905) - în anii 80 a trecut de 
la mişcarea burgheză a femeilor 
la mişcarea prletară a femei
lor, activînd la început la Ber
lin ; în 1886 a plecat n Anglia, 
unde a frecventat scurt timp 
casa lui Engels ; ulterior a ade
rat la anarhism. - 31 .  

Guizot, Fran�ois-Pierre-Guillaume 
(1787-1874) - istoric şi om po
litic francez, orleanist ; în 
1840-1848 a condus politica in
ternă şi externă a Franţei, a re
prezentat interesele marii bur
ghezii financiare. - 265. 

Gumpert, Eduard (m. 1893) 
medic german la Manchester, 
prieten al lui Marx şi Engels. 
- 289. 

H 
Hales, John (n. 1839) - ţesător, 

militant al mi5cării trade-unio
niste engleze, membru al Con
siliului General al Internaţiona
lei I ( 1866-1872) şi secretar al 
aestui Consiliu (1 871-1872), 
membru al Comitetului Execu
tiv al Ligii penttiu reformă, a 
făcut parte din Liga pămîntului 
şi a muncii ; delegat la Confe
rinţa de la Londra (1871)  .i la 
Congesul de la Haga ( 1872) ale 
Inernaţionalei ; preşedinte, apoi 
secretar al Consiliului federal 
britanic, a fost liderul anpn 
lui reformiste ; a luptat împo
triva lui Marx şi adepţilor lui ; 
a fost exclus din Internaţională 
prin hotărîrea Consiliului 
neral din 30 mai 1873. - 128.  

Hardie, James Keir (1856-1 915) 
miner, ulerior publicist, 

unul dintre liderii mişcării 
muncitoreiti en gleze, reformist ; 
fondator şi lider al Partidului 
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muncitoresc din Scoţia (1888) şi 
al Partidului laburist indepen
dent (din 1893), unul dintre cei 
mai activi lideri ai partidului 
laburist. - 194. 

Harkness, Margaret (pseudonim 
John Law) - scriitoare engleză, 
autoara unor povestiri din 
viaţa muncitorilor, socialistă, 
membră a Federaţiei social-de
mo'rate şi colaboratoare Ia 
„Justi'P". - 42, 222, 225, 289. 

Harney, George Julian (181 7-
1897) - milLtant de seamă al 
mişcaru muncitore5ti engleze, 
unul dintre liderii aripii de 
stinga a cartistilor ; publicist 
revoluţionar, redactor la "Nor
thern Star", „Democratic Re
view" şi "Red Republican" ; 
membru al comitetului de co
respondenţă de la B'uxelles ; 
membru al Internaţionalei I, a 
întreţinut relaţii de prietenie cu 
Marx şi Engels ; în 1863-1888 
a trăit în S.U.A. - 82, 141,  147, 
148, 257, 313. 

Hane1, Marie - din 1856 soţia 
lui George Julian Harney. - 82. 

Hartmann, Lev Ni kolaevici (1850-
1908) - revoluţionar rus, na
rodnic ; în 1879, a luat parte Ia 
atentatul comis de organizaţia 
„Narodnaia Volea" împotriva 
lui Alexandru al II-lea. după 
care a emigrat în Franţa, ulte
rior în Anglia şi în 1882 în 
S.U.A. - 234, 239, 267. 

Hasenclever Wilhelm (1837-1889) 
- tăbăcar, ziarist, lassallean ; 
din 1864 membru, în 1866 se
'rear. în 1870 casir şi în 1871 
p re5edinte al Uniunii generale 
a muncitorilor germani, din 
1870 redactor la "Social-DPm
crat", delegat l a  congresul de 
unificare de la Gotha (1175), 
unul dintre cei doi pre�edinţi 
ai Partidului muncitoresc so
cialist 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 parte din aripa ne
marxistă a fracţiunii social-de
mocrate din Reichstag. - 29. 

Hasselmann, Wilhelm (n. 1844) 
- reda'tor, unul dintre condu
căorii Uniunii generale a mun
citorilor germani ; redactor la 
„Der neue Social-Demokrat" 
(1871-1875), n 1875 membru al 
Partidului muncitoresc socialist 
din Germania, deputat în 
Reichstag (1874-1876 şi 1878-
1880) ; în 1880 a fost exclus din 
partid pentru activitate anar
histă ; a emigrat în S.U.A. -
450, 490. 

Hawthone, Nathaniel (1804-1864) 
- scriitor american de seamă. 
- 60. 

Heath. Christopher (1835-1905) -
medic englez. - 463. 

Hebert, Jacques-Rene (1 757-1794) 
- om politic în timpul Revolu
ţiei franceze. conducătoUl ari
pii de stînga a iacobinilor. -
296. 

Hedwig, vezi Boelling, Hedwig 

Hegel, Gorg Wilhelm Friedrich 
(1770-1 831) - filozof german, 
cel mai de seamă reprezentant 
al filozofiei clasice germane, 
idealist obiectiv ; a elaborat 
multilateral dialectica idealistă ; 
idologul burgheziei germane. 
- 159, 245, 273, 459, 460. 

Heine, Heinrich (1 797-1856) -
poet revoluţionar german, ad
versar l absolutismului şi al 
reacţiunii feudal-cleri'ale, pre
cursor al literaturii democrate 
germane, prieten apropiat al fa
miliei Marx. - 1 15, 120, 290, 420 

Helldorff (numit Helldorff Bdra), 
Otto Heinich von (1833-1908) 
- om politic, unul dintre con-
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ducltorii conservatorilor, depu
tat ln Reichstag (1871-1874, 
1877-1881 şi 1884-1893). - 341. 

Hepner, Adolf (1846-1923) - re
dactor, unul dintre fondatorii 
Partidului muncitoresc soci31-de
mcrat din Geania (1869), re
dactor la „ Volksstaat" (1869-
1173) ; implicat ln procesul de 
lnaltă trădare de la eipzig din 
1872, delegat la Congrsul de la 
Haa (1872) l Inernaţionalei I. 
ln 1 882 a emirat în S.U.A., în 
1908 a revenit n Germania, in 
timpul primului război mondial 
s-a situat pe poziţii de dreapa. 
- 300. 

Hess, Moses (1812-1875) - publi
cist şi ilozof mic-burghez ger
man ; nl dintre fondatorii şi 
colaboratorii lui „Rheinische 
Zeitung", unul dintre fondatorii 
„adevăratului" scialism ; mem
bru al Ligii elor drepţi, apoi 
al Ligii comuniştilor, lncepind 
din 1846 a fost fn opoziţie poli
tică faţă de Marx şi Engels ; în 
1850, după scindara Ligii 
muniştilor, a aderat la fracţiu
nea Wllich-Schappr, membru 
al Uniunii enerale a muncito
rilor germani (1863-1866) ; par
ticipant la conreele Interna
ţionalei I de la Bruxelles (1868) 
şi el (1869). - 1 1 0, 119.  

Htldebrand, Max - învăţător l a  
Berlin. - 272. 

Hobbes, Thomas (1588-1679) -
filoof englez, reprezentant al 
materialismului mecanicist : con
cepţiile sale social-politice poar
tă amprenta unor tendinţe anti
demcratice. - 459. 

Hoch, Gustav (1862-1942) - s
cial-democrat, ziarist, depUtat ln 
Reichstag (1898-1903, 1907-
1918, 1920-1928), membru in 
Adunara naţională constitu

antă ermană (1919-1920). -
126. 

HJchberg, Karl (peudonim Dr. 
Ludwig Richter) (1853-1885) -
scriitor şi editor, social-refor
mist ; din 1 876 membu al Par
tidului muncitoresc scial-demo
crat din Germania ; ln 1877-
1878 a editat „Zukunft", ln 1879 
-1881 a editat „Jahroch mr 
Sozialwissenschaft und Sozial
politik". - 415. 

Hokenzollen - familie princiară 
germană, căreia i aparţine di
nastia elctorilor de Branden
burg (1415-1701), a regilor Pru
siei (1701-1918) ; reprezentanţi 
ai ramurU suabe din familia 
Hohenzollern - Sigmarinen au 
ocupat între 1 866-1947 tronul 
României. - 25, 333. 

Hovelacque, Alexndre-Abel (1843 
-1896) - filolog francz, publi
cist ;i om politic, radical socia
list, pf>şedinte al Consiliului co
munal al Pariului, din 1 889 de
putat ln Camerl. - 137. 

Howell, George (1833-1 910) - zi
dar, unul dintre liderii r>for
mişti ai trade-unionurilor en
gleze, fost cartist, secretar al 
Consiliului trad-unionurilor 
din Londra (1861 şi 1 862) : par
ticipant la adunarea oublică de 
la St. Martin's Hall din 28 sep
tembrie 1 864 : membo al Con
siliului General al Internaţiona
lei I (octombrie 1864-1869) : 
participant la Conferinţa d" • · 
Londra a Internaţionalei (186�) , 
secretar l Ligii pentru reformă 
si al Comitetului parlamentar al 
Congresului trad-unionuriln•· 
din Anglia (1871-1875) : a fal
sificat i storia Intenaţionalei. -
33. 

Hude, Antoine Auguste (1851-
1 888) - comerciant de vinuri 
francez, radical, deputat în Ca
meră (1885-1888). - 1 20. 

Hugo, Victor Marie (1802-1885) -
cunoscut scriitor francez, con
ducător al aripii democrate a 
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romantismului în lupa împ
triva clasicismlui reacţionar 
(1827-1843) ; membru al Acade
miei franceze (1841), după revo
luţia din februarie 1848, depu
tat democrat de stinga n Adu
narea naţională legislativă şi în 
ca constituantă ; ca adversar 
al lui Napoleon al Iii-lea, după 
lovitura de stat din 2 decem
brie 1851 a fost expulzat din 
Franţa ; a trăit 2 0  de ani în 
exil la Bruxelles şi pe insulele 
Jerey şi Guerney. - 61, 120. 

Hunter, Alexander Wiliam (1844-
1898) - om politic liberal en
glez ; membu l Parlamentului 
(1885-1896), rdactor la n w ek
ly Dipach". - 54, 37. 

Huxley, Thomas Henry (1825-
1895) - naturalist şi biolog en
glez de semă ; prieten şi adept 
l lui Darwin ; a popularizat 
teoria acestuia ; în filozofie ma
terialist neconsecvent. - 340. 

Hyndman, Henry Mayers (1842-
1921) - (în ainii 60 a miliat 
sub peudoniml John Broad
house) - socilist englez refor
mist ; fondator (1881) şi lider al 
Federaţiei democrate, care, în 
1 884, s-a ransformat în Fede
raţia socil-dmcrată ; a promo
vat o linie oportunistă şi ecară 
în mişcarea muncitorească ; ul
erior unl dintre liderii Parti
dului socialist englz din care a 
fost exclus în 1916 pentru pro
pagandă în favoarea războiului 
imperialist - 34, 54, 128, 138, 
141, 145, 149, 152, 157, 167, 169, 
170, 171, 182, 184, 186, 187, 192, 
198, 199, 200, 204, 205, 206, 208, 
212, 2 13, 2 14, 2 17, 237, 243, 247, 
255, 259, 267, 286, 299, 33 1, 371, 
373, 395, 413, 428, 450, 470, 491 .  

I 
Jb�P11 ,  Henrik (1828-1906) - dra

maturg norvegian de eamă. -
197, 386, 409, 426. 

Iglesis, Pse Pablo (1850-1925) 
- tiporaf, publicist proletar, 
militant al mişcărid socialiste 
spaniole, mmbru al Consiliului 
Federal spaniol l Internaţiona
lei I ( 1871-1872) ; redactor al 
ziarului „La Emancipacion" 
(1871-1873) şi membru al Noii 
Federaţii de la Mad'id (1872-
1873) ; a luptat împotriva in
fluenţlor an-hise ; in 1879 a 
participat la ltemeierea Parti
dului muncitoesc socialist din 
Spania, ulterior unul dintre con
ducăorhl ripii lui reformiste ; 
delegat la congresele muncit
reşti ocialiste internaţionale din 
1889 şi 1891. - 340. 

Ihring, Ferdinand colaborator al 
poliţiei politice ; a sfrşitul anu
lui 1885 s-a strcurat sub nu
mele de Mahlow în organiaţia 
muncitorească districtuală din 
estul Brlinului penru a-i in
demna pe muncitorii din orga
nizaţie la ce de terorism in
dividual ; în februarie 1886 a 
fost deascat ca agent de poli
ţie. - 52. 

Isaacs, Henry Aaron - primar 
al Londrei (1889-1890). - 251, 
300. 

J 
Jaclard, Charls-Victor (1843-

1903) - publicist franez, blan
quist, membru al Internaţiona
lei I, militant activ al Comunei 
din Paris ; după reprimarea Co
munei a emigrat în Elveţia, apoi 
în Rusia ; după amni.tia din 
1880 s-a întors n Franţa, unde 
a continuat să participe la miş
carea socialistă. - 228, 259, 260. 

Jacques, Edouard-Louis-Auguste 
(n. 1 828) - om plitic francez, 
patron, republican moderat ; din 
1 871 membru l Consiliului co
munl din Paris ; din 1887 pre
şedinte al Consiliului General in 
departamentul Senei, n 1889 
contracandidatul lui Boulanger, 
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ales în Camera deputaţilor. 
1 28, 149. .J 

Jakis. - 436. 

Jan van Leiden (Bockelson, Jo
hann) (aprox. 1510-1536) 
conducător radical al baptişti
lor. - 248. 

Jean vezi Longuet, Jean - Lnu
rent Frederick 

Jevons, Wiliam Stanley (1835-
1882) - economist şi filozof en
glez, teoretician l marginalis
mului. - �l ,  331. 

Jo!rin, Jules-Fran;ois-Alexandre 
(1846-1890) - mecanic, scialist 
francez, unul dintre fondatorii 
sindicatului mecanieilor din Pa
ris, participant la Comuna d i n  
Paris, după infringerea acesteia 
a emigrat în Anglia, (1871-
1881) ; după întoarceea în Fran
ţa, membru al Partidului mun
citoresc francez, unul din liderii 
aripii oportuniste (posibilist) ; 
din 1882 membru a. Consiliului 
comunal din Paris, din 1889 de
putat în Cameră. - 260, 262, 
264, 277, 428, 444. 

Jollymeier vezi Schorlemmer. 

Jonas, Alexander (m. 1912) - li
brar 5i ziarist, socialist ameri
can de origine germană, din 
1 <178. redactor la ,,New Yorkor 
Volkszeitung". - 85, 98, 383, 
384, 385, 419, 442. 

Jones, Artherley - fiul lui Ernest 
Charles Jones. - 142, 148. 

Jones, Ernest Charles (1819-1869) 
- poet şi publieist proletar en
gl>z, pîna în anii '50 a întreţinut 
legături strin>e CU Marx 11 En
gels ; l ider al aripii de stinga 
a cartiitilor, unul dintre redac
torii lui „Northern Star", edi to
rul publiaţiilor cartiste „Notes 
to the People„ şi „ The People's 
Paper" ; în 1858 a făut concesii 
politice şi ideologice burgheziei 

radicale, cea ce a dus la înce
tarea temporară a relaţiilor cu 
Marx şi Engels. - 148. 

Joos, Joseph - social-democrat, 
emigrant la Zlrich, ulterior la 
Londra ;  a colaborat în redacţia 
ziarului „Sozialdemokrat". 
- 138. 

Joule, James Prescott (1818-1839) 
- fizidan englez, a făcut cer
cetări cu privire la eleetromag
netism şi la căldură, a stabilit 
echivalentul mecanie l caloriei. 
- 106, 277. 

Jourdan, Jean-Baptiste, conte 
(1762-1833) - general francez, 
după 1804 mareşal al Franţei ; 
a luat parte la războiul Repu
blicii franceze împotriva coali
ţiei statelor euopene ; în 1 794 
a obţinut victoria de la Fleurus ; 
a comandat armata franceză în 
Spania (1 808-1814) ; după Re
voluţia din Iulie, ministru de 
externe. - 144. 

Joutde, Antoine (1 848-1923) -
funcţionar comercial francez, 
iniţial simpatizant al socialis
mului, ulterior a aderat la bou
langişti ; delegat la cîteva con
grese ale Partidului muncito
resc francez ; din 1889 deputat 
în Cameră. - 2 79. 

Jung, Hermann (1830-1901)  -
mlitant de seamă al mişcării 
muncitoreşti internaţionale şi 
elveţiene, ceasornicar, partici
pant la revoluţia din 1848-
1849 din Germania, emigrant la 
Londra, membru al Consiliului 
General al Internaţionalei şi 
secretar-corespondent pentru 
Elveţia (noiembrie 1 864-1872), 
casier al Consiliului General 
(1871-1872), vice-preşedinte al 
Conferinţei de la Londra (1865), 
pre5edinte al congreselor de la 
Geneva (1866), Bruxelles ( 1868) 
şi Basel (1 869) şi al Conferinţei 
de la Londra (1871) ale Intena
ţionalei, membru al Consiliului 
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federal britanic ; pma la Con
gresul de la Haga din 1872 a 
promovat linia Consiliului Ge
neral în Internaţională, în 
toamna anului 1872 a aderat Ia 
aripa reformistă a Con;;iliului 
federal britanic, după 18ii s-a 
îndepărtat de mişcarea munci
torească. - 128, 213, 228, 330. 

Jungnitz, Ernst (m. 1848) - pu-
blicist, tînăr hegelian. 273. 

K 
Kant, Immanuel (1724-1804) -

întemeietorul filozofiei clasice 
germane. - 219, 459. 

Kardorff Wilhelm von (1828-
1907) - om politic, deputat în 
Reichstag (1868-1906), unul 
dintre fondatorii Partidului li
beral-conservator (Prtidul 
Reichului), a sprij init politica 
internă şi externă a lui B i i
marck. - 341. 

Kareiev, Nikolai Ivanovici (1850-
1 931) - istoric şi publicist li
beral rs. - 142, 143,  144, 146, 
147. 

Kasprovici, E. L. - editorul vo
l·umului întîi l "Capitalului" în 
limba poloneză. - 471. 

KautskY, Fritz (n. 1857) - loco
tenent major, fratele lui Karl 
Kautsky. - 175. 

Kautsky, Johann (aprox. 1827-
1896) - pictor şi decorator, ta
tăl lui Karl Kautsky. - 68. 

Kautsky Johann (Hans) (n. 1 864) 
- scenograf, frate al lui Karl 
Kautsky. - 100, 102, Ul. 

Kautsky, Karl (1854-1938) -
scriitor, redactor ; la sfîr5itul 
anilor '70 a trecut de la socia-

. li5mul vulgar la mar:ism, în 
1883-1917, redactor al organu
lui teoretic al Partidului social
democrat „Die Neue Zeit" ; în 
anii '90 a fost unul dintre teo
reticienii Partidului social-de-

mocrat german şi al IntPrnaţio
nalei a I I-a ; iniţial a contribuit 
mult la propagarea marxhmu
lui, ulterior însă, mai ale; in
cepînd din 1910, a fost expo
nentul centrismului ; în timpul 
primului razboi mondial a tră
dat marxismul, iar după 1917 a 
devenit un adversar al mişcării 
muncitoreşti revoluţionare. 
7, 1 1 ,  32, 41, 53, 68, 100, 101,  
102,  103, 107, 108,  1 1 1 ,  1 12, 133, 
1 34, 139, 142, 149, 153, 1 74, 189, 
226, 253, 264, 271, 278, 288, 300, 
301, 326, 332, 347, 353, 358, 403, 
413, 423, 446, 464, 466, 471, 48 1 , 
482, 483, 495, 496. 

Kautsky, Louise (n. Strasser) 
(1860-1950) - socialistă au
striacă, prima soţie a lui Karl 
Kautsky (pînă în 1889) ; din 
1893 căsătorită cu Ludwig Frey
berger ; din 1890 secretară a lui 
Engels ; redactoare la „Arbei
terinnen-Zeitung" din Viena ; 
delegată la congreele muncito
re5ti socialiste internaţionale 
din 1891 şi 1893. - 41, 64, 68, 
99, 100, 101 ,  102, 107, 108, 1 1 1 , 
1 12, 133, 135, 136, 145, 175, 202, 
253, 254, 297, 342, 452, 464. 469, 
472, 484, 485, 488. 

Kautsky, Luise (n. Ron5perger) 
(1864-1944) socialistă au
striacă, a doua soţie a lui Karl 
Kautsky (din 1890). - 469. 

Kautsky, Minna (1837-1912) -
scriitoare, mama lui Karl 
Kautsky ; l-a cunoscut pe En
gels. - 68. 

Kautsky, Minna (n. 1856) - sora 
lui Karl Kautsky. - 102. 

Kelley-Wischnewetzky, Florence 
(1859-1932) - 5ocialista ame
ricana, ulterior reformistă bur
gheză, a tradus în limba en
gleză lucrarea lui Engels „Si
tuaţia clasei muncitoare din An
glia", soţia lui Lazar Wischne
wetzky. - 26, 48, 58, 63, 91, 92, 
98, 129, 130, 148, 235. 
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Ke'n�n, George (1845-1924) -
z1anst �i explorator american · 
In 1 885-86 a făcut o călători� 
In Siberia ; şi-a expus impre
siile de călătorie în seria de 
articole „Siberia and the exile 
system". - 350. 

Keussler, Ivan Augustovici (1843-
1896) - economist ms. - IO. 

Kiseleff, Pavel Dmitrievici, conte 
(1788-1872) - om de stat şi 
diplomat rus, general ; în 1829-
1834 a fost preşedinte plenipo
tenţiar al divanului Moldovei şi 
Ţării Româneşti, sub ocupaţia 
Rusiei. Diplomat abil, a urmă
rit realizarea plan urilor ţaris
mului, care era interesat ca 
Moldova şi Ţara Românească să 
fie organizate ca baze de apro
vizionare şi de atac ale arma
telor ruse în campaniile împo
triva Turciei. Ajutat de ele
mentele tinerei generaţii de bo
ieri, a elaborat Regulamentele 
Organice care au statornicit o 
aspră legislaţie agrară, dar în 
acelaşi timp au favorizat dez
voltarea capitalismului şi, prin 
organ izarea aproape identică a 
celor două ţări, au pregătit uni
rea acestora. Adept al ilumin is
mului moderat, Kieleff i-a 
sprijinit pe Gh. Asachi şi P. Po
enaru în opera de edificare a 
tnvăţămîntului nostru naţional. 
Intre 1856 şi 1862 ca ambasador 
al Rusiei la Paris, a iprijinit 
unirea Pri ncipatelor. - 9. 

Klein, Julius Leopold (1810-1876) 
- dramaturg şi critic teatral, 
tînăr hegelian. - 272. 

Knapp, George Friedrich (1842-
1926) - economist, reprezentant 
al şcolii istorice mai tinere ; 
din 1867 director al biroului sta
tistic din oraşul Leipzig - 271, 
405. 

Knowles, James (1831-1908) 
arhitect şi editor englez, fon
datorul şi ,  din 1877, redactorul 

revistei „Nineteenth Century". 
- 343. 

Koppen, Karl Friedrich (1808-
1863) - publicist şi istoric ra
dical german, tinăr hegelian ; 
la „clubul doctorilor" din Berlin 
l-a cunoscut pe Marx ou care 
a rămas prieten toată viaţa ; în 
1842 colaborator la „Rheinische 
Zeitung", în timpul revoluţiei 
din 1848-49 a activat în mi�
carea democratică. - 272 273 
297. 

, • 

Kossuth, Lajos (Ludovic) (1802-
1894) - conducător al m1�cării 
ungare de eliberare naţi�nală 
din secolul al XIX-lea · în 
timpul revoluţiei din 1848..1849 
s-a situat în fruntea elemente
lor burgh

_
ez-dem�rate ; şeful 

guvernulm revoluţ10nar ungar. 
Refuzul guvernului revoluţionar 
ungar de a acorda libertăţi na
ţionale românilor şi acceptarea 
de către acesta a votului Dietei 
nemeşeşti din Cluj cu privire la 
incorporarea Transilvaniei în 
Ungaria, au p rovocat dezbi
n area forţelor revoluţionare ro 
mâne şi maghiare, fapt de care 
a profitat Curtea de la Viena. 
Una din principalele greşeli ale 
guvernului revoluţionar ungar 
condus de Kossuth, care au 
contribuit la înfringerea revo
luţiei a fost atitudinea faţă de 
revendicările naţionale şi soci
ale ale omânilor şi slavilor din 
Ungaria. După infrîngerea re
voluţiei, Kossuth a emigrat ln 
Anglia. - 17. 

Kovalevski, Maxim Maximovici 
(1851-1916) - sociolog, istoric, 
etnograf şi jurist rus ; politi
cian de orientare liberal-bur
gheză ; autor al unor studii de 
istorie a orinduirii primi tive. 
- 421. 

Kravcinschi, Fanny Marcovna 
(aprox. 1853-1945) - în dece
niul al 8-lea a luat parte la mis-
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carea narodnică ; soţia lui Ser
ghei Mihailovici Kravcinschi. -
312. 

Kra vcinsld, Serghei Mihailovici 
(pseudonim literar : Stpniak) 
(1851-1895) - scriitor şi publi
cist rus, narodnic revoluţionar 
în deceniul al 8-lea ; în 1878 a 
comis la Petersburg un atentat 
asupra şefului jandarmeriei, 
apoi a emigrat ; d i n  1884 a 
trăit la Londra. - 220, 221, 312,  
349, 356, 376. 

Kugelmann, Franziska (n. 1858) 
- fiica lui Ludwig Kugelmann. 
- 1 23. 

Kugelmann, Gertrud (n. Oppen
heim) (n. aprox. 1839) - soţia 
lui Ludwig Kugelmann. - 123.  

Kugelmann, Ludwig (1828-1902) 
- medic, democrat, colaborator 
apropiat şi prieten al lui Marx 
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
legat la Congresul de la Lau
sanne (1867) şi la Congresul de 
la Haga (1872), a avut o con
tribuţie importantă la răspîndi
rea „Capitalului" în Germania. 
- 1 23, 300, 394. 

Kuhlmann, Georg - informator 
secret al guvernului austriac ; 
şarlatan, se dădea drept „pro
fet" ; în deceniul al 5-lea al 
seolului al XIX-lea a propagat 
în rîndurile meseriaşilor ger
mani din Elveţia, adepţi ai lui 
Weining, ideile �adevăratului 
socialism", folosind o frazeolo
gie religiasă. - 110. 

Kunert, Fritz (1850-1932) - so
cialdemocrat ; în ultimele două 
decenii ale secolului al XIX-lea 
redactor la unele ziare social
democrate, deputat în Reirhstag 
(1890-1893, 1896-1906 şi 1 909-
1924) ; între 1917-1922 membru 
al Partidului social-democrat 

independent din Germania, apoi 
din nou membru al Partidului 
.Ocial-democrat din Germania. 
- 344. 

L 
Labriola, Antonio (1843-1904) -

filozof li publicist italian, unul 
dintre primii propagandişti ai 
marxismului in Italia. - 295, 
345, 346, 382. 

Labusquiere, Jean (n. 1852) -
ziarist socialist francez, membru 
al Internaţionalei I,  în cadrul 
redacţiei ziarului �La Bataille" 
l-a sprijnit pe Brousse, ulter10r 
socialist independent. - 1 90. 

Labruyere, Georgs de - ziarist 
francez, colaborator la „Cri du 
Peuple", la sfirşitul deceniului 
al 9-lea - boulangist, fondato
rul zia'ului „La Cocarde" (1888) . 

Lachize, Jean-Benoît (Felix) 
(n. 1859) - ţesător, blanqui>t, 
membru al Partidului muncito
resc francez ; în 1889 deputat 
în Cameră. - 264. 

Lafargue, Ana Virginia Armai
gnac (n. 1803) - mama lui Paul 
Lafargue. - 246. 

Lafargue, Laura (1845-1911)  -
cea de-a doua fiică a lui Karl 
şi Jenny Marx, mil itantă a mi5-
cării muncitoreşti franceze, din 
1868 soţia lui Paul Lafargue. -
22, 25, 34, 37, 42, 45, 59, 64, 69, 
71. 73, 75, 78, 80, 101,  103, 1 1 2, 
1 1 6, 119, 133, 1 37, 140, 1 52, 157, 
172, 177, 181,  183, 190, 191, 206, 
2 1 5, 217, 222, 229, 245, 248, 251,  
261,  264, 268, 287, 290, 312, 3 1 4, 
336, 340, 342, 360, 378, 381, 389, 
392, 394, 396, 400, 412, 419, 423, 
428, 429, 463, 4 72, 484. 

Lafargue, Paul (1842-191 1)  - me
dic francez, socialist, militant 
de seamă al mişcării muncito
reşti franceze şi intenaţionale, 
publicist, propagator al marxi;
mului, d i scipol şi tovarăş de 
luptă al lui Marx şi Engels, 
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membru al Consiliului General 
al Internaţionalei I, secretar-co
respondent pentru Spania 
(1866-1868), a luat parte la 
fondarea secţiilor Internaţiona
lei I în Franţa (1864-1870), de
legat la Congresul de a Haga 
(1872) ; împreună cu Jules 
Guesde fondatorul Partidului 
muncitoresc francez ; delegat la 
aproape toate congresele Parti
dului mundtoresc francez ; în 
1868 s-a căsătorit cu fiica lui 
Marx, Laura. - 20, 25, 45, 46, 
47, 60, 61, 64, 66, 67, 70, 80, 101 ,  
1 1 2, 1 13, 1 1 9, 1 20, 1 22, 1 28, f31 ,  
138, 139, 140, 1 4 1 ,  149, 1 50, 151 ,  
154,  1 55, 1 57, 1 59, 162, 165,  166, 
169, 1 72,  1 76, 1 79, 180, 183, 184, 
1 85,  188, 192,  193, 196, 198, 204, 
205, 206, 207, 216, 217, 218, 220, 
224, 225, 227, 230, 246, 249, 250, 
252, 253, 256, 258, 264, 266, 275, 
277, 279, 283, 285, 287, 288, 290, 
294, 295, 297, 298, 313, 314, 338, 
340, 342, 361,  376, 378, 379, 380, 
389, 396, 402, 413,  414, 4 22, 426, 
430, 431, 450, 452, 462, 485, 495. 

Lahr, brutar englez ; soţul Johan
nei Lahr. - 203. 

Lahr, Johanna - socialistă en
gleză, născută în Germania, 
membră a Ligii socialiste. -
203. 

Lange, Friedrich Albert (1828-
1875) - sociolog şi filozof ger
man ; pînă în 1864 secretarul 
Cmerei de comerţ din Duis
burg ; democrat mic-burghez ; 
membru al Internaţionalei I, 
delegat la Congresul de la Lau
sanne din 1 867 ; în 1866 a plecat 
n Elveţia, a colaborat la dife
rite ziare elveţiene ; din 1870 
profsor la Zlrich, din 1872 -
la Magdeburg. - 275. 

Lassalle, Ferdinand (1825-1864) 
- social ist mic-burghez german, 
avoat, în anii 1848-1849 a par
ticipat la mişcarea democratică 
din Renania ; i-a cunoscut pe 
Mrx şi Engels (corespondenţă 

pîna m 1862). Meritul său i st
ric constă în faptul că, prin 
fondarea Uniunii generale a 
muncitorilor germani în mai 
1863, a venit în întîmpinaret 
dorinţei muncitorilor înaintaţi 
de a se despărţi din punct de ve
dere organizatoric de burghezia 
liberală. Nu a dat o perspctivă 
revoluţionară clasei muncitoare, 
i a creat iluzia că e poate 
trece paşnic la socialism cu aju
torul statului iuncherilor pru
sieni. Idologia „socialismului 
guvernamental regalo-prusian'· 
l-a dus pe Lassalle la pactiza
rea cu Bismarck şi militarismul 
prusian al iuncherimii şi marii 
burghezii şi la sprij inirea poli
ticii de unificare „de sus" a 
Germaniei sub hegemonia Pru
siei. - 218, 219.  

Laura vezi Lafargue, Laura. 

Lavigerie de. - 401, 431 . 

Lavrov, Piotr Lavrovici (1 823-
1900) - sociolog şi publicist rus, 
unul dintre ideologii narodnicis
mului, filozof eclectic. Prieten 
cu Marx şi Engels ; membru al 
Internaţionalei I, din 1870 a 
trăit în emigraţie ; participant 
la Comuna din Paris, redactor 
al revistei „Vperiod." (1873-
1876) şi l ziarului cu acela�i 
nume (1875-1876) ; unul din
tre vicepreşedinţii Congresulm 
muncitoresc socialist internaţio
nal din 1889. - 207, 365, 477 

Lavy, Aime (n. 1 850) - socialist 
francez, posibilist, publicist, din 
1 887 membru al Consiliului co
munal din Paris, deputat în 
Cameră (1 890-1898) . - 224, 
444. 

Lee, Henry William (1865-19�2 1  
socialist englez, reformi st, 

membru al Federaţiei ocial
democrate, ulterior ecretaul 
acesteia (1885-1913) ; redactor 
la ziarul londonez „Jutice" 
(1913-1924). - 174. 
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Lee, - editorul american al lu
crării lui Karl Marx „Discurs 
asupra liber-schimbismului". 
131, 1 74.  

Lehmann I, vezi Wilhelm I. 

Leitner, von - tinăr hegelian, 
aparţinea organizaţiei �Die Frei
en" din Berlin. - 2 72. 

Lenchen, vezi Demuth, Helene. 

Leo, Heinrich (1 799-1878) - is
toric, promotor al unor idei ul
trareacţionare pe plan politic 
şi religios, unul dintre ideologii 
i uncherilor prusaci. - 297. 

Lessner, Friedrich (1825-1 910) -
militant de seamă al mişcării 
muncitoreşti germane şi inter
naţionale, de profesiune roi
tor ; membru al Ligii celor 
drepţi şi al Ligii comuniştilor ; 
prieten şi tovarăş de luptă al 
iui Marx şi Engels ; a partici
pat la revoluţia din 1848-1849 ; 
în 1852, în procesul comunişti
lor de la Colonia, a fost con
damnat la 3 ani închisoare ; în 
1856 a emigrat la Londra, mem
bru al Asociaţiei eulturale a 
muncitorilor comunişti germani 
de la Londra, membru al Con
siliului General al Internaţio
nalei I (1864-1872), membru al 
Consiliului federal b'itanic, de
legat la conferinţele de la Lon
dra din 1865 şi 1871, ca şi la 
toate congresele Internaţionalei 
I ; a luptat pentru promovarea 
în Internaţională a liniei lui 
Marx şi Engels ; unul dintre 
fondatorii Partidului laburist 
independent din Anglia (1883). 
- 31, 1 16,  1 18,  263, 371 .  

Levraut - membru al Consiliului 
comunal din Paris (1890), pre
şedinte al comisiei de învăţă
mînt. - 485. 

Lexis, Wilhelm (1837-1914) 
statistician. - 96. 

Liebknecht Gertrud - fiica lui 
Wilhelm 

1
Liebknecht. - 251, 253, 

309. 

Liebknecht, Natalie (1835-1909) 
- din 1868 cea de-a doua soţie 
a lui Wilhelm Liebknecht, 
mama lui Karl Liebknecht. -
263, 308, 309, 393. 

Liebknecht, Theodor Karl ( 1870-
1948) - fiul lui Wilhelm Lieb
knecht, cunoscut apărător in 
procese politice, membru al 
Partidului social-democrat dm 
Germania, a aderat ulteri>r Ia 
Partidul social-democrat inde
pendent din Germania, deputat 
al Dietei prusiene din 1921 ; a 
emigrat în 1933. - 251, 253, 
263, 308, 309, 416. 

Liebknecht W ilhelm ( 1826-1900) 
- publi�ist, milita!lt de . seamă 
al mişcării muncitoreşti ger
mane şi internaţionale ; prieten 
şi tovarăş de luptă al lui Mari 
şi Engels ; a participat a �evo
luţia din 1848-1849 ; a . emi�rat 
în Elveţia, apoi în Angll�, . .mde 
a deven it membru al Ligu co
muniştilor ; în 1862 s-a . î�tors 
în Germania, din 1863 pma la 
îneputul anului 1865, ca apro
piat al lui Marx şi Engels, a 
fost membru l Uniunii gem:
rale a muncitorilor germam, 
membru al Internaţionalei I, 
p ropagator al comunis�ului 
ştiinţific, in 1869 �nul di�tre 
fondatorii Partidului muncito
resc redactor responsabil al pu
blic�ţiilor „Demokratisches Wo: 
chenblatt", „ Volkssaat" şi 
Vorwărts" ; adversar ferm al �il itarismului prusian, a mili

tat pentru unificarea Germaniei 
pe cale revoluţionară ; deputat 
în Reichstag (1874-1900) ; dele
gat la congresele muncitore:ti 
socialiste internaţionale din 
1889 1891 şi 1893. - 29, 36, 39, 
53, 51, 84, 115, 1 16, 119, 121, 122, 
131,  132, 141,  150, 152, 153 163, 
164, 166. 169, 170, 171,  172, 17 4, 
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1 79, 180, 181,  183, 184, 1 87, 189, 
190, 197, 198, 200, 202, 205, 212, 
220, 224, 228, 229, 232, 235, 246, 
251, 252, 253, 255, 262, 277, 278, 
287, 309, 341, 354, 370, 373, 392, 
393, 394, 395, 398, 402, 410, 414, 
416, 420, 439, 447, 450, 453, 469, 
470, 472, 473, 478, 482, 487. 

Lingenau, Johann Karl Ferdinand 
(m. 1B77) - socialist american, 
de origine germană ; a partici
pat la Tevoluţia din 1848-1849, 
după care a emigrat în S.U.A„ ; 
şi-a lăsat averea moştenire miş
cării socialiste internaţionale, 
în special Partidului socialist 
muncitoresc din Germania. -
235. 

Locke, John ( 1632-1704) - filo
zof dualist englez, senzualist ; 
economist burghez. - 469. 

Lollini, Vittoria - avocat italian, 
socialist. - 345, 382. 

Longuet, Charles (1839-1903) -
ziarist francez, militant al miş
cării muncitor�ti franceze, 
proudhonist ; membru al Con
siliului General al Internaţio
n alei I (1866-1867 şi 1871-
1872), secretar-corespondent p en
tru Belgia (1866), delegat la 
congresele de la Lausanne 
(1367), Bruxelles (1 868), la Con
ferinţa de la Londra ( 1371)  ii 
la Congresul de la Haga (ll72) 
ale Internaţionalei ; membru al 
Comunei din Paris, după în
fringerea ei a emigrat în An
glia ; ulterior a aderat la aripa 
oportunistă a mişcării socialiste 
din Franţa, din 1872 căsătorit 
cu fiica lui Marx, Jenny. - 35, 
42, 71, 73, 103, 157, 189, 205, 
228, 266, 267, 269, 2 75, 283, 361 .  

Longuct, Edgar (1879-1950) 
fiul lui Jenny şi Charles Lon
guet, mdic, militant al mi5-
cării muncitoreşti franceze ; 
membru al Partidului socialist ; 
din 1938, membru al Partidului 
comunist francez, a luat parte 

la mişcarea de rezistenţă anti
fascistă. 69, 248, 252, 253, 
267. 

Longuet, Jean-Laurent-Frederick 
(Johnny) (1876-1938) - fiul tui  
Jenny şi Charles Longuet ; unui 
dintre liderii Partidului socia
list francez. - 69, 248, 252, 253, 
267. 

Longuet, Jenny (Meme) (1882-
1952) - fiica lui Jenny 5i 
Charles Longuet. - 69, 396, 401, 
473, 486. 

Longuet, Marcel (1 881-1949) -
fiul lui Jenny şi Charles Lon
guet. - 69, 252, 275, 486. 

Lopatin, Gherman Aleksandrovic1 
(1 845-1918) - revoluţionar rus, 
n arodnic, membru al Consih•
lui General al Internaţionalei C 
(1870), prieten cu Marx şi En
gels, cu care a purtat core>
pondenţă ; unul dintre traducă
torii volumului I al „Capitalu
lui" lllii Marx în limba rusă. -
12, 105, 226. 

Loria, Achille (aprox. 1857-1943) 
- sociolog şi economist italian ; 
talsificator al marxismului. -
359. 

Lovell, John W. - editor ameri
can, în 1887 a editat lucrared 
lui Engels „Situaţia cl asei mun
citoare din Anglia". - 26. 

Lubbock, John - episcop al Lon
drei. - 251.  

Ludovic Bonaparte vezi Napoleoi 
al III-lea. 

Ludovic-Filip, duce d'Orleans 
(1773-1850) rege al Franţei 
(1830-1848). - 265, 266. 

Lilning, Otto (1818-1868) - me
dic şi publicist, la mijlocul dP
ceniului al 5-lea reprezentant 
al „adevăratului" socialism , 
după 1866 naţional-liberal ; re
dactor la „Neue Deutsche Zei
tung". - 1 1 1.  
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M 
Mac Donnel J. Patrick (1847-

1906) - socialist irlandez, fe
nian ; membru al Consiliului 
General al Internaţionalei şi 
secretar-corespondent pentru 
Irlanda (1871-1872) ; delegat la 
Conferinţa de la Londra (1871) 
li la Congresul de la Haga 
(1872) ale Internaţionalei ; în 
1872 a emigrat în S.U.A., unde 
a activat în mişcarea muncito
rească americană. - 67. 

Mac-Mahon, Marie-Edme-Patri-
ce-Mauriee c.te de, duce 
de Magenta (1808-1893) - mi
li tar şi om politic reacţionar ; 
din 1859 mareşal al Franţei, 
bonapartist ; a p articipat la 
război0ul Crimeii şi la războiul 
din Italia (1859) ; comandant 
suprem al armatei de la Ver
sailles, călăul Comunei din Pa
ris, p reşedinte al celei de-a 
treia Republici (1873-1879). -
190, 362. 

Mahon, John Lincoln (1365-1930) 
mecanic, militant de seamă al 
mişcării muncitore5ti britanice ; 
membru în Comitetul executiv 
al Federaţiei social-democrate 
(1884), din decembrie 1884 mem
bru al Ligii socialiste, iar în 
1885 secretarul aesteia, unul 
dintre organizatorii lui North 
of England Socialist Federation 
(1887) ; autorul lucrării „A 
Labour Programme" (1888), cu
noscut al lui Engels. - 62 141 
147. 

, , 

Malon, Benoît (1841-1893) 
muncitor, socialist mic-burghez 
francez ; membru al Internaţio
nalei I, delegat la Congresul de 
la Geneva (1866), membru în 
Comitetul Central al Gărzii na-
ţionale şi al Comunei din Pa
ris ; după înfrîngerea acesteia a 
emigrat în Italia, apoi în Elve
ţia, unde a aderat la anarhişti ; 
ulterior unul dintre liderii şi 

ideologii posibiliştilor. - 140, 
182. 

Mann, Tom (1856-1941) - meta
lurgist, socialist englez ; >-a 
alăturat aripii de stmga a Fede
raţiei social-democrate (18d5) 
şi Partidului laburist indepen
dent (1893) ; către sfir�itul de
ceniului al 9-lea a militat pen
tru organizarea mi;;cării de 
mase a muncitorilor necalificaţi 
şi unirea lor în cadrul noilor 
trade-unionuri ; a condus o se
rie de greve de mari proporţu ; 
în timpul primului razboi mon
dial, internaţionalist ; a luat 
parte la organizarea luptei mun
citorilor englezi împotriva in
tervenţiei antisovietice. Unul 
dintre fondatorii Partidului co
munist din Marea Britanie 
(1 920) ; a luptat activ pentru 
unitalea mi�ării munci' ore5t1 
internaţionale împotriva reacţi
unii imperialiste şi a fascismu-
1 ui. - 204, 206, 208, 237, 248, 
256, 300, 319, 367. 

Manning, Henry Edward (1808-
1892) - teolog englez, în 1851 
a trecut la catolicbm ; din 1 875 
cardinal ; a fost atras de socia
lismul cre5tin. - 251, 300. 

Manteuffel, Otto Theodor, baron 
de (1805-1882) - om de stat 
p ru�ian ; reprezentant al biro
cr�ţ�ei aristocrate reacţionare ; 
mm1stru de interne (1348-
1850), prim-ministru şi minis
tru de externe (1850-1858). -
418. 

Martignetti, Pasquale (1844-1920) 
- funcţionar italian socialist ; 
a tradus în limba italiana lu
crări ale lui Marx 5i Engels ; 
a rămas credincios socialismu
l u i  revoluţionar pînă la sfir�i
tul vieţii sale. - 18, 55, 229, 
236, 280, 294, 321, 322, 323 345, 
346, 381, 382. 

, 

Marx, Jenny (n. von Westphalen) 
(1�14-1881 )  - din 1843 soţia 
Im Karl Marx, prietena ere-
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dincioasă şi tovarăa lui de 
luptă. - 42, 418.  

!arx-Aveling, Eleanor (Tussy) 
(1855-1898) - fiica cea mai 
mică a lui Karl şi Jenny Marx, 
militantă de seamă a mişcării 
muncitorşti engleze şi  interna
ţionale ; 3 desfăşurat activitate 
publicistică şi literară ; membră 
a Federaţiei ocial-democrate 
(1 884) ; unul dintre fondatorii 
Ligii socialiste (1884), în 1889 
unul dintre organizatorii miş
cării de masă a muncitorilor 
necalificaţi şi a trade-unionuri
lor muncitorilor din întreprin
derile de gaz din Londra ; a 
colaborat la diferite publicaţii 
internaţionale ; din 1884 tova
răşa de vaţă a lui Edward 
Aveling. - 25, 32, 33, 41 ,  45, 
58, 60, 62, 69, 71 ,  73, 74, 76, 78, 
-9, 81, 84, 95, 99, 103, 119, 12i, 
128, 133, 134, 135, 141,  148, 166, 
170, 175, 186, 188, 189, 191, 198, 
203, 204, 221, 225, 248, 249, 251,  
253, 257, 266, 267, 268, 269, 271,  
282, 289, 290, 293, 294, 302, 304, 
308, 309, 313, 318, 3 19, 323, 340, 
343, 344, 368, 370, 372, 377, 378, 
379, 384, 400, 409, 428, 442, 446, 
448, 450, 452, 466, 470, 473. 

Massingham, Henry William 
(1860-1924) - ziarist englez, 
redactor la „Star". - 186, 189, 
192, 194, 197, 224. 

Mayer, Julius Robert (1814-1878) 
- cercetător în domeni•ul ştiin
ţelor naturii, unul dintre pri
mii care au formulat legea con
servării şi transformării ener
giei. - 106. 

Meissner, Otto Karl (1819-1902) 
- editor din Hamburg ; a edi
tat „Capitalul" şi o serie de 
alte lucrări ale lui Marx şi 
Engels. - 103, 153, 251, 428, 
441.  

Meme vezi Longuet, Jenny. 

Mey�� Eduard (1812-1870) - pu
bhc1st german, tînăr hegelian ?e�ocrat mic-burghez ; după 
mfrmgerea revoluţiei din 1848-
1849 a emigrat în Anglia ul
terior naţional-liberal. - i12. 

Meyerbeer, GLacomo (Jakob Lieb
mann Meyer Beer) (1791-
1864) - compozitor, pianist, 
reprezentant de seamă al mu
zicii de operă. - 248. 

Millerand, Etienne - Alexandre 
(1859-1943) - avocat şi publi
cist francez, om de stat şi  om 
politic, radical mic-burghez, 
m�mbru al Camerei deputaţilor 
(dm 1885) ; în 1ltimul deceniu al 
secolului al XIX-lea s-a alătu
rat mişcării socialiste devenind 
conducătorul liniei oportuniste · 
ministru al omerţului (1899� 

1902), ulterior a întemeiat 
grup�,

l „
_
socialiştilor indepen

denţi ; m 1904 exclus din 
Partidul socialist francez · 1nul 
dintre organizatorii inter�enţiei 
î� Rusia Sovietică ; prim-nu
mstru şi m inistru de externe 
(1920), preşedinte al republicii 
(1920-1924). - 246, 250. 

Mills, Roger Quarles (1832-191 1 )  
- o m  de stat american, mem
bru al Partidului democrat 
membru . Camerei reprezen� 
tanţilor (1873-1892) şi al Se
natului (1 892-1899). - 49. 

Miquel, Johannes (1828-1 901) -
avocat, bancher şi om politic 
german ; a participat la revolu
ţia din 1848-1849, în deceniul 
al 5-lea membru l Ligii co
�uniştilor, în deceniul al 6-lea 
liberal, unul dintre fondatorii 
Uniunii naţionale (1859) ; pri
mar al oraşului Osnabrick 
(1865-1870, 1876-1880), din 
1867 unul dintre liderii aripii 
de dreapta a naţional-liberali
lor ; membru al Camerei pru
siene a deputaţilor şi deputat 
în Reichstag. - 354, 355. 



Indice de nume 627 

Mohrhenn, socialist. - 479. 

Jfoltke, Helmuth Karl Bernhard, 
conte de (1800-1 891 ) feldmare
şal p rusian, autor al unor lu
crări militare, unul dintre ideo
logii militarismului şi şovinis
mului prusian, şeful statului 
major prusian (1857-1871)  şi  al 
marelui stat major imperial 
(1 871-1888) ; în timpul războiu
lui franco-prusian comandantul 
�uprem al armatei prusiene. -
52, 336. 

Moore, Samuel (aprox. 1830-
1911)  - jurist englez, membru 
al Internaţionalei I ; prieten al 
lui Marx şi Engels, a tradus 
în limba engleză volumul I al 
„Capitalului" (împreună cu 
Edward Aveling) şi „Manifes
tul Partidului Comunist". - 19, 
2� 2� 103, 11� 1 2� 191, 214. 
2 16, 222, 225, 227, 266, 267, 269, 
301, 304, 357, 361, 425, 428, 446. 

Moreau, de Jonnes, Alexandre 
(1 778-1870) - economist fran
cez, autorul mai multor tratate 
de statistică. - 142. 

Morgan, Lewis Henry (1818-
1881) - etnolog american, ar
heolog şi istoric al comunei 
primitive, reprezentant al mate
rialismului spontan. - 131 , 380, 
384, 406, 409. 

Morier, Robert 
(1826-1893) 
glez. - 129. 

Burnett David 
diplomat en-

forris, William (1834-1896) 
poet englez, scriitor şi artist, 
socialist ; membru al Federaţiei 
social-democrate, din 1884 unul 
dintre liderii Ligii socialiste, în 
1889 s-a retras din Ligă din 
cauză că a dezavuat practicile 
ei anarhiste şi a revenit la Fe-
deraţia social-democrată ; dele
gat la congresul socialist mun
citoresc intenaţional (1889). -
27, 31, 34, 183, 1 97, 204, 238, 306, 
368, 400. 

Most, Johann Joeph (1846-1906} 

- legător de cărţi, redactor, so
cial-democrat, mai hrziu anar
h i st ; din 1871 membru al Par
tidului muncitoresc social-de
mocrat, depuat în Reichstag 
(1874-1878) ; în 1876-1878 re
dactor la nBerliner Freie 
Presse" ; .în 1878 a fo>t expulzat 
dm Berlm, a emigrat la Lon
dra ; din 1879 editorul şi re
dactorul ziarului „ Freiheit" ; în 
1�80 exclus ca anarhist din Par
tidul muncitoresc socialist din �ermania ; în 1882 a emigrat 
m S.U.A. unde şi-a continuat 
propaganda anarhistă. _ 1 1 1. 

Motteler, Emilie _ soţia lui 
Julius Motteler. - 74 76 80 
301 , 308. 

• • , 

Mottel!r, Ju.lius (1838-1907) _ 
postavar ş1 contabil ; din 1863 
membru al Uniunii generale a 
muncitorilor germani, unul din
tre f?ndatorii Partidului popu
lar dm Saxonia (1866), membru 
al Internaţionalei I ; unul din
t�e fondatorii Partidului mun
citoresc social-democrat din 
Ge:mania (1869), deputat în 
Re1chs!ag (1�74-1878 şi 1903-
1�07), m penoada cit a fost în 
v1go1re legea excepţională îm
P?tnv� . .  socialiştilor a condus ?m Zunch expedierea ilegală 
m Germania a ziarul Ui „Sozial
deio�rat" şi a altor publicaţii 
socialiste ; a fost supranumit 
„postaşul ro5u", în 1888 a fo;t 
expulzat din Elveţia, pînă în 
1901 1 Ţăit 

_
I a  Londra �i apoi 

la Le1pz1g ; m confruntarea cu 
revizionismul s-a situat ferm 
de partea lui Bebel. - 61, 63, 
64, 73, 76, 80, 97, 149 243 332 
383, 384, 425, 438. • • 

• 

Miigge Theodor (1806-186 1 )  
scriior ş i  publicist german tî-
năr hegelian. - 272. 

' 

Murray, Alma - actriţă engleză. 
71. 
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Mussak - profesor la Berlin, 
tinăr hegelian. - 272. 

Mutual vezi Lopatin Gherman 
Aleksandrovici. 

N 

Nădejde, Ioan (1854-1928) - µu
blicist, sociolog şi om politic, a 
aderat la mişcarea socialistă, 
militind pent'U revendicări ge
neral-democratice, a tradus in 
limba română lucrări ale lui 
Engels ; membru al Consiliului 
general al P.S.D.M.R. ; princi
p alul lider al „genero5ilor", care 
au părăsit în 1899 P.S.D.M.R., 
trecînd în Partidul liberal. -
7, 61.  

Napoleon I Bonaparte (1 769-
1821) - împărat al Franţei 
(1804-1814 şi 1815).  - 2 1 , 41, 
52, 137, 362, 386. 

Napoleon al II I-Zea (Ludovic 
Bonaparte) ( 1808-1 873) - ne
potul lui Napoleon I, preşedinte 
al celei de-a doua Republici 
(1 848-1851), impărat al Franţei 
(1852-1870). - 158, 260, 361, 
362. 

Naporra, Rudolph - colaborator 
al poliţiei politice, s-a strecurat 
ca provocator în unele adunări 
politice, in 1888 a fost demas
cat. - 52. 

Nasr-ed-Din (1831-1896) - şah 
al Persiei (1848-1896). - 219. 

Nieuwenhuis fiul lui Ferdi-
nand Domela Nieuwenhuis. -
352, 473. 

Nieuwenhuis, Ferdinand Dome�a 
( 1846-1919) - militant al mi5-
cării muncitoreşti din Olanda, 
unul dintre fondatorii ş1 con
ducătorii Ligii social-democrate 
şi mai tîrziu ai Partidului mun
citoresc social-democrat din 
Olanda ; din 1888 membru al 
Parlamentului ; a participat l a  
congresele mun'itoreşti socia-

liste internaţionale din 1889, 
1891 şi 1893 ; în ultimul dece
niu al secolului al XIX-iea a 
trecut pe poziţii anarhi,te. -
32, 177, 182, 224, 228, 248, 252, 
342, 352, 423, 473. 

Nim vezi Demuth Helene. 

Nitzer, Carl August. - 38. 

Noilliac, Benique-Victor-Aime 
om politic, în timpul Revoluţiet 
franceze, autorul unor pamtlete 
despre revoluţie. - 145. 

o 
O'Brien, Wiliam (1852-1928) 

om politic burghez irlandez, 
ziarist, naţionalist ; din 1883 
membru al Parlamentului. -
30, 34. 

O'Connor, Fergus Edward (1794-
1855) - conducător al aripii de 
stinga a mişcării cartiste ; fon
datorul şi redactorul ziarul m 
„ The Northern Star" ; după 
1848 reformist. - 307. 

Okecki, Alexandre - om politic 
francez, socialist, redactor 5i 
editor al săptămînalulul �ocia
list „L'Autonomie", delegat la 
Congresul muncitoresc socialist 
internaţional din 1891.  - 205, 
363. 

Orleans, dinastie de regi ai Fran
ţei (1 830-1848). - 327. 

Osteroth, Frioedrich (m. 1839) 
rudă a lui Friedrich Engels. 
317. 

Oswald, Eugen (1826-1912) 
ziarist, democrat mic-burghez ; 
a luat parte la mişcarea revolu-
ţionară din Baden din 1848-
1849 ; după înfrîngerea revolu
ţiei a emigrat în Anglia. - 472. 

Owen Robert (1771-1858) - el 
mai de seamă socialist utopist 
englez. - 43. 
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p 
Padlewski, Stanislav (1857-1891) 

- socialist polonez, în 1890 l-a 
jmpuşcat la Paris pe Seliver
�tov, şeful j andarmeriei dii Ru� 
sia · s-a mutat la Londra ş1 apoi 
în 

'
America, unde s-a sinucis. 

- 485. 

Pakard - medic englez. - 463. 

Parke Ernest - ziarist englez, 
red�ctor la „Star". - 330. 

Parnell, Charles Stewart (1846-
1891) - om politic şi de stat 
irlandez, naţionalist burghez ; 
din 1875 membru al Parlamen
tului, din 1877 liderul mi5cării 
pentru autoguvernarea Irlan
dei (Home Rule) ; unul d rntre 
fondatorii (1 879) şi  liderii (1880-
1 881) Ligii irlandeze pentru pa
mînt (lrish Land League). 
204, 206, 207, 208, 2 13, 220, 221 ,  
229. 

Parnell William - tîmplar, lider 
al si�dicatului ebeniştilor, se
cretar onorific al lui Labour 
Electoral Association a trade
unionurilor din Londra, în ul
timele două decenii ale secolu
lui al XIX-lea a susţinut partici
parea trade-unionuril?r engl�ze 
la mişcarea socialistă mternaţ10-
nală ; delegat la congre>ul 
�indical internaţional de la 
Londra din 1888 şi la Congresul 
muncitoresc socialist interna\io
nal din 1891. - 326. 

Paul vezi Lafargue, Paul 

Pauli, Ida - soţia lui Philipp 
Viktor Pauli. - 71 .  

Pauli Philipp Viktor ( n .  1836, m .  
după 1916)  - chimist, prieten 
�1 lui Schorlemmer ; a avut 
strîne legături cu Marx şi En
gels ; a condus o fabrică . de 
produse chimice n Rhemau 
l ingă Mannheim. - 71,  472. 

Percy, vezi Rosher, Percy White 

Petersen, Niels Lorenz (1814-
1094) - reprezentant al m1ş
car11 muncitoreşti daneze il 
internaţionale, adept al lui 
Weitling, membru al Ligii co
muniştilor, emigrant la Paris ; 
în 1859 colaborator la ziarul 

Das Volk" membru l s�cţiei germane _ Inter.iaţio�a��i I, 
unul dintre lideru anpu de 
stinga a Partidului muncitoresc 
social-democrat din Danemarca, 
delegat la conresul . muncit?
resc ocialist intenaţ10nal dm 
1089. - 221,  252, 255, 256. 

Petrarca, Francesco (1304-1374 
- poet italian de seama, pre
curor al lmanismului euro
pean. - 224. 

Pfinder - soţia lui Carl Pfin
der. - 31,  36, 53. 

Pfinder, Carl (1818-1876) - m t
litant al mişcării muncitoreşti 
germane şi internaţionale, pi�
tor miniatrist, din 1845 emi
grant la Londra ; prieten şi to
varăş de luptă al lui Marx 51 
Engels ; membru al Ligii celor 
drepţi ii <al Asociaţiei culturale 
a muncitorilor comunişti ger
mani de la Londra, membru al 
Or>anului central al Ligii co
mu

'
niştilor, casier al comitetului 

social-democrat pentru ajuto
rarea emigranţilor germani, 
memb'u al Consiliului General 
al Internaţionalei I (noiembr e 
1864-1867 şi 1870-1872). - 36 

Pinoff - procuror prusian, acu
zator în procesul de la Elberfeld 
din 1889. - 325. 

Pitt, William (junior) (1759-1806) 
- om de stat britanic, tory, 
prim-ministru (1783-1801 5i 
1804-1806). - 296. 

Platter, Julius (1 844-1923) - eco
nomist elveţian, publicist. -
97.  

Plehanow, Gheorghi Valentino-
vici (1856-1918) reprezen-
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tant de seamă al micării mun
citoreşti ruse şi internaţionale, 
filosof şi popagator al marxis
mului în Rusia ; a fondat prima 
organzaţie marxistă rusă, 
grupul "Eliberarea muncii" ; 
delegat la Congresul muncito
resc socialist internaţioil din 
1889 şi la alte Congree ale In
ternaţionalei a II-a ; în ultimele 
două decenii ale secol ului tre
cut a combătut narodnicismul, 
iar n cadriul mcării muncito
reşti internaţionale a combătut 
oportunismul şi revizionismul ; 
ulterior s-a alăturat menşevici
lor ; în timpul primului război 
mondial, s-a situat pe poziţii 
iOViniste. - 207, 349, 351, 365, 
366. 

Potter, George (1832-1893) - zi
dar, unul dintre liderii trade
unionurilor engleze ; membru al 
Consiliului trade-unionurilor de 
la Londra ; fondatoriul şi edito
rul zial'ului „Be-Hive�, a pro
movat o politică de compromis 
cu burghezia liberală. - 33, 
300. 

Protot, Eugene (1 839-1921)  
avocat, medic şi ziarist ±rancez, 
blanquist de dreapta, membriu 
al Comunei din Paris şi  al Co
misiei juridice ; după înfrînge
rea Comunei a emigrat în El
veţia, ulterior în Anglia ; după 
amnistia din 1880 s-a întors în 
Franţa ; s-a situat pe poziţii os
tile Internaţionalei I şi marxis
mului. - 283. 

Proudhon, Pierre-Joseph (1809-
1865) - publicist frnncez, socia
list mic-burghez, unul dintre 
teoreticienii anarhismului ; a 
negat lupta de clasă revoluţio
nară şi a militat pentriu crearea 
pe ale reformistă a unei so
cietăţi a micilor producători de 
mărfuri ; Marx şi Engels l-au 
criticat aspru penru concepţiile 
sale mic-burgheze. - 274. 

Ptolemeu - dinastie de suverani 
ai Egiptului elenistic (305--30 
î.e.n.). - 432. 

Pumps vezi Rosher, Mary Ellen. 

Puttkamer, Robert Victor von 
(1828-1900) - om de stat şi 
politician reacţionar prU5ian ; 
m inistru de intene (1881-
1888) ; cunoscut pentru brutali
tatea ou care a reprimat mişca
rea muncitorească. - 29, 30, 34, 
35, 51, 52, 334, 342, 344, 359. 

Pyat, Felix (1810-1889) - publi
cist, dramaturg şi om politic 
francez, democrat mic-burghez ; 
a luat parte la revoluţia din 
1848 ; în 1849 a emigrat în El
veţia, apoi în Belgia şi Anglia ; 
adversar al unei mişcări mun
citoreşti independente ; timp de 
mai mulţi ani a dus o campanie 
de defăimare a lui Marx şi a 
Internaţionalei I, folosindu-se 
în acest scop de secţia franceză 
de la Londra ; membru al Adu
nării naţionale (1871), membru 
al Comunei din Paris, după 
amnistia din 1880 s-a întors în 
Franţa. - 283. 

R 
Ranke, Johannes (1836-1916) -

fiziolog şi antopolog german, 
profesor la Universiatea dm 
Mlnchen, după 1889, conserva
tor. - 1 05. 

Ranke, Leopold (1795-1886) -
istoric german, ideolog al iun
cherimii prusiene. - 1 45. 

Rappaport, Philipp - socialist 
american, la sfîrşitul deceniului 
al 9-lea şi în deceniul al 1 0-lea, 
colaborator la "Neue Zeit'". 
149, 300. 

Read, medic englez. - 462. 

Reeves, medic englez. - 79. 

Reeves, William Dobson (aprox. 
1827-1907) - librar şi editor 
englez. - 24, 2 7, 63, 79, 92, 131.  
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Rcichel, Alexander (1 853-1921) 
social-democrat elveţian, 

avocat. - 182. 

Reichensperger, Peter Franz 
(1818-1892) - funcţionar de 
justiţie prusian, politician ca
to!Lc ; în 1848 membru în 
Parlamentul provizoriu, apoi în 
Adunarea naţională prusiană 
·aripa de dreapta) ; mai tîrziu 
lider în Partidul centrului ; 
membru al Reichstagului (1 871-
1 892). - 2 1 .  

Reid, George W .  - 318, 324. 

Reinicke, Paul Rene (1860-1926) 
- pictor şi desenator. - 482. 

Rempel, Rudolph (1815-1868) -
paton, la mijlooul deceniului 
a 1 5-lea socialist „adevărat". 
1 1 1 .  

Reuss, Carl Thodor - ziarist, în 
deceniul al 9-lea agent al po
} iţiei politice ; dmascat în de
cembrie 1887. - 31 ,  34, 35, 234. 

Reuter, Fritz (1810-1874) - scri
itor umorist german. - 272, 
363. 

Robespiere, Maximilien (1 758-
1 794) - om politic francez, 
unul dintre conducătorii Revo
J uţiei burgheze din Franţa şi ai 
iacobinilr, şeful g·uvernului re
voluţionar (1793-1794). - 144, 
296. 

Robinson, A. F. - socialist en
glez, membru al Ligii socialiste. 
- 203. 

Rochefort, Victor-Henri, marchiz 
de Rochefort-Lu9ay (1830-1913) 
- publicist, scriitor 5i om poli
tic foancez, republican de 
,tînga ; editor al revistei _La 
Lanterne" (1868-1869) şi al zia
rului „la Marseillaise" (1869-
1870) ; membru al guvernului 
apărării naţionale (septembrie
noiembrie 1870) ; după înfrîn
gerea Comunei din Paris a fost 
deportat n Noua Caledonie ; a 
fugit în Anglia ; după amnistia 

din 1880 s-a înapoiat în Franţa , 
a editat ziarul „L'Intrans1-
geant" ; la sfîrşitul deceniului 
al 9-lea monarhist şi boulangist. 
- 41, 46, 1 13, 1 58, 198. 

Roesgen, - soţia lui Charles 
Roesgen. - 76. 

Roesgen, Charles - funcţionar 
la firma Emen şi Engels din 
Manchester. - 76. 

Rollinghoff, Ewald - unul dintre 
acuzaţi în rocesul de la Elber
feld (1889), în timpul procesu
lui dmasoat ca agent politic, 
condamnat la 5 luni închisoare. 
- 325. 

Romm, Julie (născută Zadek) (m 
1920) - socialistă, soţia lui 
Maxim Romm ; colaboratoare 
la „Neue Zeit" ; ulterior a emi
grat în America şi a lucrat Ia 
„New Yorker Volkszeitung". -
445. 

Romm, Maxim (m. 1921)  - stu
dent în medicină rus, a studiat 
la Berlin, Wlrzburg şi Zlrich ; 
medic, mai tîrziu a emigrat în 
America. - 445. 

Roques, Jules - a finanţat zia
rul „L'Egalite" (1889-1891).  -
1 5 1 .  

Roscher, Wilhelm Georg Friedrich 
(1817-1894) - economist vulgar 
german, întemeietorul aşa-numi
tei şcoli istorice în economia 
politică din Germania ; a com
bătut socialismul utopic şi eco
nomia politică clasică burgheză, 
a negat existenţa legilor econo
mice. - 95, 96.  

Rose, Edward (Baby) (1849-1904) 
- critic teatral şi dramaturg 
englez ; simpatizant al Federa
ţiei social-democrate şi al Ligii 
socialiste ; ulterior s-a apropiat 
de Societatea fabienilor. - 197 

Rosenberg, Wilhelm Ludwig 
(pseudonim :  von der Mark) 
(n. aprox. 1 850) - ziarist ame
rican, socialist de origine ger-
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mană ; în deceniul al 9-IPA se
cretar al Comitetului executiv 
al Partidului socialist muncito
resc din America de Nord ; li
der al fracţiunii lasalleene în 
partid ; în anul 1889 a fost ex
clus din partid. - 83, 267, 298, 
307, 320, 328, 471. 

Rosher - mama lui Percy White 
Rosher. - 279. 

Rosher - tatăl Jui Percy White 
Rosher. - 278, 280. 

Rosher, Charles - fratele lui 
Percy White Rosher. - 278, 
289, 313. 

Rosher, Frank. - 362, 381. 

Rosher, Lilian (n. 1 082) - fiica 
lui \Iary Ellen şi a lui Percy 
White Rosher. - 68. 

Rosher, Mary Ellen (Pumps) (năs
cută Buns) (n. aprox. 1860) -
nepoata soţiei lui Engels, mă
ritată din 1 881 cu Percy White 
Rosher. - 68, 69, 71, i3, 75, 78, 
79, 1 19, 1 29, 268, 287, 289, 290, 
308, 309, 313, 320, 343, 394, 416, 
421, 472, 485. 

Rosher, Percy White - negustor 
englez, însurat din 1881 cu 
Mary Ellen Burns. - 71, 76, 
101,  1 1 6, 239, 277, 280, 289, 308, 
309, 313, 320, 324, 331, 343, 394, 
485. 

Rotschild - bancă internaţională. 
- 486. 

Rothwell, Richard R, marchiz de 
(m. 1890) - proprietarul case
lor din Regent's Park Road din 
Londra în care a locuit Fried
rich Engels în anii lBi0-1894. 
- 436, 437, 441.  

Rouanet, Gustave-Armand (n. 
1855) - ziarist, socialist fran
cez, posibilist, redactor la „La 
Revue Socialiste", membru l 
Consiliului municipal din Paris 
(1890-1893), din 1893 deputat 
in Cameră, a colaborat la „Hu-

manite" de la fondarea aces
tuia (1904). - 182. 

Rousseau, Jean-Jacques (171 2-
1 778) - scriitor francez, cel mai 
de seamă ideolog al micii bur
gezii revoluţionare dinainte 
de RevolUţia franceză. - 340. 

Rudolf, Franz Karl Joseph (1858-
1889) - arhiduce şi prinţ mo5-
tenitor l Austro-Ungariei ; s-a 
sinucis. - 1 45. 

Ruge, Arnold (1802-1880) - pu
blidst radical german, tinăr he
gelian, democrat mic-burghez ; 
în 1 848 deputat în Adunarea 
naţională de la Frankfurt 
(aripa de stinga) ; în deceniul 
al 6-lea unul din tre liderii emi
graţiei mic-burgheze germane 
din Anglia ; după 1866 naţional
liberol ; începind din 1866 p ină 
la sfirşitul vieţii sale a tdtit 
la Brighton. - 487. 

Rutenberg, Adolf (1808-1869) -
publicist, tînăr hegelian ; in 
1848 redactor la ,,National-Zei
tung" ; după 1866 naţional-li
beral. - 2 73. 

s 
Saint-Simon, Claud-Henri de 

Rouvroy (1 760-1025) - mare 
socialist utopist francez. - 43. 

Salisbury, Robert Arthur Talbot 
Gascoyne-Cecil, marchiz de 
(1830-1903) - m de stat bri
tanic, lider al conservatorilor � 
ministru pentru problemele I n
diei (1 866-1867 şi 1874-1878), 
ministru de externe ( 1B78-18�0), 
prim-ministru (1885-1886, 1886-
1892 şi 1 895-1902). - 30. 

Sam vezi Moore Samuel. 

Say, Jean-Baptiste Leon (1826-
1 896) - om de stat francez, 
economist republican burghez � 
redactor la „Journal des 
Debats" ; din 1872 deputat in 
Adunarea naţională ; în anii. 
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1871-1882 ministru de finanţe 
cu unele întreruperi ; adversar 
al socialismului şi al mişcării 
muncitoeşti. - 207, 276. 

Schack vezi Guillaume-Schack, 
Gertrud. 

Scherrer, Heinrich (1847-1919) -
avocat elveţian, social-democrat. 
- 182, 212.  

Schewitsch, Serghei - socialist 
american de origine rusă ; în 
deceniul al 8-lea şi l 9-lea ale 
secolului trecut a fost redactor 
la „New Yorker Volkszeitung". 
- 298, 419, 442.  

Schiller, Friedrich von (1759-
1805). - 340. 

Schippel, Max (1859-1928) 
economist şi publicist, iniţial 
a<lept al lui Rodbertus, din 
1886 social-democrat, unul 
dintre exponenţii grupului 
oportunist de stînga „Die Jun
gen", ulterior revizionist, în 
timpul primului război mondial 
social-şovinist. - 1 76, 2 12, 373, 
376, 410.  

Schlesinger, Maximilian (1855-
1902) - publicist, so'ial-demo
crat, lassalleean ; redactor la 
ziarul social-democrat .,Die 
Wahrheit" (1876-1 8 78), colabo
rator la ziarele „Neuer Social
Demokrat", „Der Volksstaat", 
_ Vorwarts" şi la revistele „Die 
Neue Gsellschaft", „Die zu
kunft" şi „Jahrbuch fUr Sozial
wissenschaft und Sozialpolitik" ; 
după promulgarea legii excep
ţionale împotriva sociali5tilor 
s-a dezis de Partidul social-de
mocrat. - 1 73, 174, 202, 241, 
262. 

Schlilter - oţia lui Hermann 
chllter. - 68, 74, 76, 80, 119,  
136,  233, 235, 301, 370, 463. 

Schliiter, Hermann (m. 1919) -
militant al mi5cării socialiste 
germane şi americane ; în d-

ceniul al 9-lea a condus editura 
social-democrată din Zurich, or
ganizatoul prim0i "rh1ve a 
scial-democraţie! �ermane ; în 
1888 a fost exµul7.at dm Elveţia 
.şi  a emigrat în America, unde 
s-a încadrat în mişcarea scia
listă ; auto'ul unor lucrări de�
pre istoria mişcării muncito
reşti din Anglia şi America ; a 
corspondat cu Engels. - 16, 
1 9, 22, 23, 38, 61, 62, 64, 66, 73, 
75, 76, 89, 97, 1 1 0, 1 19,  128, 135, 
136, 149, 233, 235, 257, 301, 309, 
318, 324, 328, 332, 351, 355, 357, 
369, 370, 382, 383, 384, 391, 4 13, 
463, 470, 471, 488. 

Schmidt, Conrad (1863-1932) -
economist şi filozof german, 
socil-democrat ; a corespondat 
cu Engels, redactor la „ Vor
warts", a aderat Ia grupul 
oportunist de stinga „Die Jun
gen" ; în 1890 redactor la „Die 
Berliner Volkstribune" ; ulte
rior a aderat la revizionism, re
dactor la „Sozialistische lo
natshefte". (1908-1930). - 95, 
124, 152, 1 74, 1 75, 218, 270, 282, 
284, 302, 358, 405, 408, 424, 454 

Schmoller, Gustav von (1838-
1917) - istoric burghez, econo
mist, reprezentant de seamă al 
şcolii tinere de istorie, profe
sor la Universităţile din Halle, 
Strassburg şi Berlin. - 126. 

Schnaebele, Guillaume (1831-
1900) - poliţist de graniţă fran
cez, în 1887 a fost arestat la 
graniţa franco-germană de că
tre autorităţile germane sub 
acuzaţia de spionaj, a trebuit 
să fie eliberat. - 136. 

Schoemann, Georg Friedrich 
(1 793-1879) - filolog şi isto
ric ; autor a numeroase lucră"i 
privind istoria veche a Grec1e1 
- 434. 

Schoenlank, Bruno (1 859-1901) -
ziarist, social-democrat german ; 
redactor la diferite publicaţii 
social-democrate în perioada Ie-
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gii excepţionale împotriva socia
h5tilor ; redactor la „Vorwârts·' 
(1 891-1893), redactor-şef Ia 
„Leipziger Volkszeitung" (1894-
1901) ; deputat în Reichstag 
(1 893-1901) ; s-a situat pe po
ziţii marxiste, iar în confrun
tarea dintre forţele marxiste şi  
revizionismul lui Bernstein s-a 
situat de partea forţelor 
marxiste. - 488. 

Schorlemmel", Carl (1834-1892) -
chimist geman, profesor la 
Manchester, adept al materia
lismului dialectic, membru al 
Partidului social-democrat ger
man ; prieten al lui Marx 5i 
Enges, membru al In ternaţio
nalei I, a participat activ la 
mişcarea revoluţionară, s-a fo
losit de călătoriile sale în Ger
mania ca participant la con
grese ale naturaliştilor pentru 
a transmite în condiţiile grele 

ale legii excepţionale impo
triva socialiştilor, diferite in
formaţii ; l-a însoţit pe Engels 
in călătoria în America (1888) 
şi în Norvegia (1890) ; din 1874 
profesor la prima catedră de 
chimie organică din Anglia 
(Manchester), membru al unor 
organizaţii ştiinţi fi ce din An
glia, S.U.A. şi Germania. - 35, 
45, 59, 69, 7 1, 73, 75, 76, 77, 78, 
81, 82, 84, 89, 95, 99, 103, 1 19, 
1 2 1, 126, 173, 225, 233, 236, 239, 
250, 308, 332, 342, 351, 353, 357, 
370, 392, 398, 399, 400, 402, 403, 
405, 413, 425, 426, 429, 438, 441 , 
446, 478, 489. 

Schorlemmer, Ludwig - fratele 
lui Carl Schorlemmer. - 76. 

Schweichel, Robert (Pseudonim : 
Rosus) (1821-1907) - ziarist şi 
scriitor democrat german, ulte
rior ocial-democrat, prieten cu 
Liebknecht, Bebe! şi Mehring ; 
p articipant la revoluţia din 
1 848 49 la Konigsberg, între 
1850 şi 1 862 a trăit ca emigrant 
în Elveţia ; redactor la diferite 

ziare germane ; începînd dm 
1868 ceditor al publicaţiei 
„Demokratisches Wochenblatt'" ; 
a scris romane isorice şi poves
tiri din mediul rural în care 
atacă societatea împărţită în 
clase. - 124.  

Schweitzer, Johann Baptist von 
(1834-1875) - avocat, ulterior 
ziarist .5i scriitor ; coproprietar 
5i redactor al ziarului „Social
Demokrat" (1 864-1867), d m  
1868 proprietar unic ; d i n  18i3 
membru, în 1 867-1871 pre
şedinte al Uniunii generale a 
muncitorilor germani ; a susţi
nut politica lui Bismarck de 
unificare a Germaniei sub he
gemonia Prusiei ; a împiedicat 
afilierea muncitorilor germani 
la Internaţionala I şi refacerea 
unităţii mişcării muncitoreşti 
germane pe baza comunismului 
ştiinţific ; în 1872 a fost exclus 
din Uniunea generală a munci
torilor germani. - 307, 410, 490. 

Seliverstov, Nikolai Dmitrievici 
(1 830-1890) - general rus, 5e
ful j andarmeriei, ucis, în 1890, 
la Paris de către socialistul po
lonez Padlewski. - 485. 

Seneca, Lucius Annaeus (aprox. 
4 i .e.n.-65 e.n.) - filozof ro
man, scriitor şi om politic, unul 
dintre cei mai de seamă repre
zentanţi ai aşa-numitei şcoli a 
tinerilor stoici ; prin învăţătu
rile sale reacţionar-idealiste în 
domeniul eticii a influenţat 
formarea dogmatismului creş
tin. - 288. 

Senegas - deputat socialist în 
Camera franceză (1889). - 288. 

Shelley, Percy Bysshe (1792-1822) 
- poet englez, rprezentant al 
romantismului revoluţionar, 
ateist. - 68. 

Shepard - editoPul american al 
lucrării lui Karl Marx „Disc; 
asupra liber-schimbismului". -
131 .  
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Shipton, Gorge (1839-1911)  
fondator şi scrtar l lui 
Amalgamated Society of House
painters & Decorators, scretar 
al Consiliului tradeunionurilor 
din Londra (1872-1896), redac
tor la „Labour Standard", refor
mist. - 212,  238, 372, 373. 

Simon, Ludwig (1810-1872) 
avocat din Trier, democrat mic
burghez ; în 1848-1849 membru 
al Adunării naţionale de la 
Frankfurt (aripa de stinga) ; în 
1849 a emigrat în lveţia, în 
1 867 a luat parte la Congresul 
Ligii pentru pace şi libertate 
de la Geneva. - 323. 

Singer, Paul (1844-1911)  - mili
tant de seamă al social-demo
craţiei germane ; la sfirşitul de
ceniului al 7-lea a evoluat de 
la democraţia mic-burgheză la 
;ocial-dmocraţie ; din 1885 pre
şedintele fracţiunii scial-demo
crate din Reichsag ; în 1886 a 
fost expulzat din Berlin ; din 
1887 memb>u în Comitetul de 
conducere şi din 1890, împreună 
cu Bebel, preşedinte al Partidu
lui social-democrat, deputat în 
Reichstag (1884-1 911) ,  a com
bătut oportunismul şi revizio
nismul. - 2 1, 25, 34, 53, 85, 1 12,  
1 53, 165,  251,  253,  378, 393, 451,  
469, 472,  473. 

Smith, Adolpe (Smith Headingley) 
- ziarist englez, în deceniul al 
9-lea membru al Federaţiei so
cial-democrate, a fost apropiat 
de posibiliştii francezi, a pu
blicat articole îndreptate împo
triva lui Marx şi a adepţilor 
lui. - 1 16, 1 28, 1 4 1 ,  184, 186, 
189, 1 92, 286, 453. 

Soetbeer, Georg Adolf (18 14-1892) 
- economist şi statistician bur
ghez. - 1 24, 2 54, 455. 

Soetbeer, Heinrich. - 124. 

Sommier, Antoine (1812-1866) 
istoric francez, deputat în Adu-

narea naţională legislativă (din 
1849), radical ; după lovitura de 
stat din 2 decembrie 1850 a 
fost expulzat din Fran�a ; ulte
rior s-a înapoiat în patrie. -
147. 

Sonnenschein, William Swan (1855 
- m .  după 1917) - editor en
glez, în 1887 a editat prima edi
ţie în limba engleză a volumu
lui I l "Capitalului" lui Marx. 
- 149, 286, 428. 

Sorge, Adolph - fiul lui Fried
rich Ado1ph Sorge. - 90, 331 

Sorge, Fridriich Adolph (1828-
1906) - militant de seamă al 
mişcării muncitoreşti americane 
şi intenaţionale ; prieten apro
piat şi toarăş de luptă al lui 
Marx şi Engels, a participat la 
revoluţia din 1849 din Baden şi 
Palatinat, în 1852 a emigrat în 
America ; unul dintre fondatorii 
Clubului comunist de la New 
York (1857), ai Partidului social 
de la New York şi împrejurimi 
(1868), ai Internaţional ei r 
(1 867), ai Uniunii generale a 
muncitorilor germani de la New 
York ( 1869) şi ai  Comitetulm 
central nord-american al Inter
naţionalei I (1 870), delegat l a  
Congresul de la Haga (1872), se
cretar general al Consiliului Ge
neral după mutarea acestuia , la 
New York (1872-1874) ; pînă la 
sfirşitul vieţii a militat pentru 
cauza clasei muncitoare. - 24 
50, 58, 70, 77, 79, 82, 84, 87, 89. 
90. 91,  97, 1 16, 1 27, 1 48, 186, 211,  
231, 234, 237, 239, 257, 266, 298. 
321, 328, 331, 351, 354, 367, 371, 
382, 400, 404, 409, 418, 442, 448, 
463, 488. 

Sorge, Katharina soţia lu i 
Friedrich Adolph Sorge. - 50, 
85, 90, 92, 1 27, 130, 257. 

Speyer, Carl (n. 1845) - timplar, 
în deceniul al 7-lea a fost se
cretarul Asociaţiei culturale a 
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muncitorilor germani de la 
Londra, din 1872 membru al 
Consiliului general al Interna
ţionalei I de la Londra şi ulte
rior din America, delegat la 
Congresul de la Haga. - 116.  

Stead, William Thomas (1 849-
1912) - ziarist şi publicist en
glez, liberal burghez, rdactor 
la „Pall Mall Gazette" (1 883-
1 889). - 61. 

Stehely - proprietarul unei cofe
tării din Berlin, cunoscută ca 
loc de înilnire al intelectualilor 
berlinezi, şi ca local de întru
nire al "Celor liberi'. - 273. 

Stein, Lorenz (1815-1890) - isto
ric .i conomist german ; he
gelian, profesor de filozofie şi 
drept de stat la Universitatea 
din Kiel. - 1 1 1 .  

Stepniak vezi Kravcinski, Fanny 
Marcovna. 

Stepniak vezi Kravcinski, Ser
ghei Mihailovici. 

Stieber, Wilhelm (1818-1882) -
funcţionar de poliţie prusian, 
şeful poliţiei politice din Pru
sia (1850-1860) ; martor princi
pal şi unul dintre organizatorii 
procesului comuniştilor de la 
Kăln (1852) ; în timpul războaie
lor austro-prusian (1866) şi 
franco-prusian (1870-1871) şeful 
poliţiei militare ; în 1 870/71 şe
ful spionajului şi contraspiona
jului german pe teritoriul 
Franţei. - 1 7, 272, 274. 

Stinzleih. - 492. 

Stirner, Max (pseudonimul lui 
Johann Caspar chmidt) (1806 -
1 856) - filozf şi scriitor ger
man, tinăr hegelian ; unul din
tre idologii individualismului 
burghez şi ai anarhismului. 
272, 273, 274. 

Strabo (n) (aprox. 63 î.e.n. 
aprox. 20 e.n.) - geograf şi is
toriograf grec. - 432 .  

Sybel, Heinrich von (1817-1695) 
- istoric burghez şi om politic 
german, din 1867 - naţional-li
beral ; reprezentant al a�a-nu
mitei şcoli istorice a Germaniei 
mici ; directorul arhivelor de 
stat din Prusia. - 145, 432, 488. 

Szeliga vezi Zychlinski Franz 
Zychlin von. 

ş 
Şakir-Paşa - om de stat turc, 

guvernator al Cretei în 1 889. -
238. 

T 
Tacitus, Publius Cornelius (aprox. 

55-120) - istoriograf roman. 
- 421.  

Taine, Hippolyte-Adolphe (1828 
-1893) filozof francez ; 
în deceniile al 6-lea şi al 7-lea 
liberal moderat ; după înrin
gerea Comunei din Paris a de
venit ideologul burgheziei con
trarevoluţionare. - 1 24, 142, 
146, 147. 

Tauscher, Leonhard (1 840-1914) 
- social-democrat ; în timpul 
legii excepţionale împotriva so
ciali �tilor directorul tipografiei 
�Sozialdemokrat" din Zirich şi 
Londra ; ulterior redactor la 
„Schwăbische Tagwacht" din 
Stuttgart. - 61, 63, 64, 66, 73, 
76, 80, 97, 119, 429, 438. 

Techow, Gustav Adolf (1813-
1893) - ofiţer prusian, demo
crat mic-burghez ; in 1848 a 
luat parte la evenimentele re
voluţionare de la Berlin ; în 
1849, după infrîngerea revolu
ţiei din Baden-Palatinat, a emi
grat în Elveţia ; în 1 852  s-a �ta
bilit în Australia. - 274. 

Thiers, Louis-Adolphe (1 797-
1 877) - istoric burghez şi m 
de stat francez ; orleani.t ; 
prim-ministru (1836 şi 1 840) ; în 
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1848 deputat în Adunarea na
ţională constituantă şi  în 1849-
1851 în cea legislativă ; primul 
preşedinte al celei de-a treia 
republici (1871-1879) ; călăul 
Comunei din Paris. - 265. 

Thivrier, Christophe (1841-1895) 
- miner, ulterior comerciant de 
vinuri ; socialist francez ; mem
bru al Partidului muncitoresc 
francez ; din 1889 deputat în 
Cameră. - 260, 264, 288. 

Thorne, William James (1857-
1946) - muncitor din industria 
azului, membru al Federaţiei 
social-democrate ; la sfîrşitul 
deceniului al 9-lea şi începutul 
elui de-al 10-lea al secolJlui al 
XIX-lea unul dintre organiza
torii mişcării de masă a munci
torilor necalificaţi ; secretar la 
Gas Workers' and General La
bourers' Union ; din 1906 mem
bru al Parlamentului ; în timpul 
primului război mondial social
şovinist. - 401, 473. 

Tillett, Benjamin (1 860-1943) -
iiOcialist englez ; unul dintre or
ganizatorii şi conducătorii gre
vei docherilor din 1889 de la 
Londra şi ai noilor trade-unio
n1ri, unul dintre fondatorii par
tidului laburist. Intre 1887-
1921, secretar al Sindicatului 
muncitorilor din industria cea
iului, iar mai tîrziu al Sindica
tului docherilor. In anii 1922-
1930 membru în Prezidiul Uni
unii muncitorilor din transpor
turi ; în timpul primului război 
mondial, social-şovin ist ; mem
bru al Parlamentului (1917-
1924 şi 1929-1931) .  - 256, 368. 

Tocqueville, Alexis Clerel de 
(1805-1859) - istoric �i om po
litic francez, legitimist şi adept 
al monarhiei constituţionale. 
142. 

Tooke, Thomas (1774-1858) 
economist englez, promotor al 
l iberului schimb, a criticat teo-

ria banilor a lui Ricardo ; „ul
timul economist englez of any 
value" (Marx). - 226, 231, 298.  

Trier, Gerson (n. 1851)  - prof
sor danez ; conducător al mi
norităţii revoluţionare a Parti
dului social-democrat din Dane
marca ; a luptat împotriva po
liticii reformiste a ripii  opor
tuniste din partid ; a tradus ln 
limba daneză lucrări al e lui 
Engels. - 182, 221, 252, 255, 305 

Trochu, Louis-Jules (1815-1896) 
- general şi om politic francez, 
orleanist ; în deceniile al 4-lea 
şi al 5-lea ale secolului �I 
XIX-lea a luat parte la cuceri
rea Algeriei, în anii 1853-1856, 
la războiul Crimeii şi in 1859 
la războiul din Italia ; şeful 
Guvernului apărării naţionale 
şi comandant suprem al arma
tei dn Paris (septembrie 1870-
ianuarie 1871),  a sabotat apăra
rea oraşului ; deputat în Adu
narea naţională din 1871 . - 47. 

T ussy vzi Mrx Aveling Eleanor 

V 
Vaillant, Marie-Anne-Cecile� 

Ambroisine (născ. Lachouille) 
- mama lui Marie Edouard 
Vaillant. - 476. 

Vaillant, Marie Edouard (1840-
1915) - medic francez, socialist, 
blanquist, membru al Interna
ţionalei I, delegat la Congresul 
de la Lausanne (1867), la Con
ferinţa de la Londra (1871) şi 
la Congrsul de la Haga (1872), 
membru al Comunei din Paris, 
a emigrat în Anglia ; a fost 
apropiat de Marx şi Engeli ; in 
1871-72 a făcut parte din Con
�iliul General al Internaţiona
lei I ; după amnistia din 1880 
a revenit în Franţa şi a fondat 
Comite Revolutionnaire Cen
tral, din 1884 membru al Co�
siliului municipal din Paris, 
vicepre5edinte al Congresului 
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muncitoresc scialist internaţio
nal din 1889 ; în lupta împo
triva millerandismului s-a apro
piat de guesdişti şi a fost unul 
dintre fondatorii Partidului so
cialist din Franţa (1902) ; ulte
rior a fost sub influenţa lui 
Jean Jaures, totuşi în 1914 a 
trecut pe poziţii social-şoviniste. 
- 1 4, 25, 20, 123, 140, 149, 157, 
188, 189, 191, 205, 229, 247, 277, 
283, 294, 429, 476. 

Vaillant - soţia lui Marie-Edou
ard Vaillant. - 477. 

Van Beveren, Edmond - socia
l ist belgian. - 1 16. 

Vanderbilt - dinastie americană 
de mari magnaţi ai industriei şi 
finanţelor. - 456. 

Vartout vezi Caraccioli, Louis
Antoine. 

Vesinier Pierre (1 826-1902) 
publicist mic-burghez francez ; 
emigrant, unul dintre organiza
torii secţiei franceze a Interna
ţionalei I de la Londra ; dele
gat la Conferinţa de la Londra 
(1865) ; a fost exclus din Con
siliul General şi din Interna
ţională (1868) din cauză că a 
calomniat Consiliul General ; 
membru al Comunei din Paris ; 
după înfrîngerea acesteia a emi
grat în Anglia ; secretar al sec
ţiei franceze din 1871 ; memb'u 
al Consiliului federal mondial 
care a acţionat împotriva lui 
Marx şi a Consiliului General 
al Intenaţionalei. - 453. 

Vico, Giovanni Battista (1 668-
1744) - filozof şi istoriograf 
italian ; a încercat să stabilească 
legităţile obictive ale dezvol
tării scietăţii. - 345. 

Victoria (18 19-1 901) - regină a 
Marii Britanii 5i Irlandei (1837-
1 901) .  - 21 ,  40, 51, 52. 

Victoria A delaide Marv Louisa 
(1 840-1901) - fiica 

'
cea mai 

mare a reginei A ngliei, Victo-

ria, soţia prinţului moştenitor 
al Prusiei Frederic Wilhelm şi 
împăratului german Frederic al 
II I-lea. - 21,  40, 52. 

Viereck, Louis (1851-1 921) -
editor .5i redactor, social-demo
crat german ; deputat în Reichs
tag (1884-1887) ; reprezen
tant de eamă al aripii de 
dreapta a fracţiunii social-de
mocrate din Reichstag ; prin 
hotărîrea Congrsului de la St. 
Gallen (1 887) a fost destituit din 
toate funcţiile de încredere din 
partid ; drept urmare, s-a înde
părtat de social-democraţie şi, 
în 1890, . emigrat în S.U.A. 
38. 

Virchow, Ruddlf (1821-1902) 
patolog, antropolog şi etnolog 
german ; fondatorul patologiei 
celulare ; umanist ; adversar al 
darwinismului ; unul dintre 
fondatorii şi liderii Partidului 
progresist ; adversar al lui Bis
marck şi l social-democraţiei 
- 52. 

Vizetell11 - editură din Lonera 
- 42. 

Volders, Jean (1 855-1896) - pu
blicist belgian, socialist, unul 
dintre fondatorii Partidulm 
muncitoresc din Bel gia ; dele
gat la Congresul muncitorPv· 
socialist internaţional din 1889 
- 168. 

Vollmar, Georg Heinrich von 
0 850-1922) - fost ofiţer din 
Bavaria. social-democrat ; re
daC'tor Ia _Dresdner VolksbotP'' 
(1 877) si "Sozialdemokrat" 
( 1879-1 880), deputat în Reirhs
tag 11 881-1 887 �i 1890-
1918) şi în Landtagul bavarez 
(1893-19 18) : în ultimul deceniu 
al secolului al XIX-iea unul 
dintre cei mai influenţi expo
nenţi ai oportunismului în so
cial-democraţia germană ; in 
timpul primului război mondial 
social-şovinist. - 344. 
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w 
W.chenhusen, Hans (1823-1898) 

- publicist şi  scriitor burghez. 
- 272. 

W.chsmuth, Ernst Wilhelm Gott
lieb (1784-1866) - istoric bur
ghez german, profesor la Leip
zi g, autor al unor lucrări de i s
torie antică şi de istorie a Eu
ropei. - 432. 

Waldeck, Benedikt Franz Leo 
(1802-1870) - om politic ger
man, radical burghez, jurist ; 
unul dintre liderii aripii de 
stînga şi vicepreşedinte al Adu
naru naţionale din Prusia 
(1848) ; lider al Partidului pro
gresist. - 273. 

Waldeck, Julius - medic, tinăr 
hegelian, a făout parte din so
cietatea „Die Freien" de la Ber
lin. - 273. 

Waldeyer, W ilhelm von (1836-
1921) - anatomist de seamă, 
profesor la Universitatea din 
Berlin. - 52. 

Walter, F. - librar, anarhist. -
117.  

Walther von der Vogelweide 
(aprox. 1 170 - aprox. 1230) -
poet liric german de seamă ; a 
scris poeme politice antipapale ; 
versuri de dragoste. - 312. 

Warren, Sir Charles (1840-1927) 
- inginer militar şi funcţionar 
colonial englez ; şeful poliţiei 
din Londra (1886-1888), unul 
dintre organizatorii măcelului 
pentru reprimarea demonstraţiei 
muncitore5ti de la Londra din 
13 noiembrie 1887. - 16. 

Webb, Sidney James, baron de 
Passfield ( 1859-1947) - om po
litic enlez, unul dintre fon da
torii Societăţii fab iene ; îm
preună cu soţia sa Beatrice a 
scris lucrări social-reformiste şi 
economice-burgheze, în care era 
acreditată ideea că problema 

muncitorească poate fi soluţionată 
în cadrul regimului capitalist. 
- 174. 

Wedde, Friedrich Christoph Jo
hannes (1843-1890) - scriitor 
şi ziarist, social-democrat ger
man ; unul dinte fondatorii ii 
editor ii publicaţiei social-demo
crate .,Birger-Zeitung" (1881-
1887). In 1887 a fost expulzat 
din Hamburg. - 18. 

Weerth, Georg (1822-1856) - pu
blicist şi scriitor german, con
siderat de Engels ca primul şi 
cel mai important poet al pr
letariatului german ; membru 
al Ligii comuniştilor ; prieten 
al lui Marx şi Engels, în 1848-
1849 foiletonistul lui „Neue 
Rheinische Zeitung" ; în 1849 a 
plecat la Paris, din 1850 a în
ceput să călătorească mult în 
interes de afaceri, a murit la 
Havana. - 318. 

W eill, Abraham (Alexandre) 
(181 1-1899) - scriitor şi zia
rist alsacian, din 1837 a trăit 
la Paris ; colaborator la ziare 
franceze şi germane. - 344. 

Weitling, Wilhelm (1808-1871) -
militant de seamă al mi5cării 
muncitoreşti germane, de pro
fesiune croitor ; unul dintre 
teoreticienii comunismului uto
p ic egalitar ; lider al Ligii celor 
drepţi ; în 1849 a emigrat în 
S .U.A., unde, după scurt ti mp, 
s-a retras din mişcarea munci
torească. - 1 10, 1 11 .  

Werder, Karl Friedrich (1806-
1893) - filozof şi poet, hegelian. 

- 274. 

Westphalen, Ferdinand Otto Wil
helm von (1799-1876) - om 
politic prusian reacţionar, mi
nistru de interne (1850-1858) ; 
fratele vitreg al soţiei lui 
Marx, Jenny Marx. - 418. 

Westphalen, Ludwig von (1770-
1842) - consilier intim la  Trier. 
tatăl lui Jenny Marx. - 418. 
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Wilhelm I (1 797-1888) - prinţ 
de Prusia, prinţ regent (1858-
1861), rege al Prusiei (1S61-
1 888), împărat al Germaniei 
(1871-1888). - 13, 1 5, 2 1 ,  39, 
40, 48, 51, 150, 336. 

Wilhelm al II-Zea (1859-1941 )  -
rege al Prsiei, împărat al Ger
maniei (1888-1918). - 13, 15, 
21 ,  2� 40, 52, 5� 81, 9� 1 2� 
138, 1 50,  220, 239, 261,  301, 333, 
336, 338, 342, 351,  355, 361,  391, 
398, 401, 419, 425, 444, 476. 

Willich, A·Ugust (18Hl-1878) -
ofiţer prusian ; a dmisionat 
din armată din cauza convin· 
gerilor sale politice ; membru 
al Ligii comuniŞtilor ; în 1 849, 
comandantul unui corp de 
voluntari în timpul insurecţiei 
din Baden - Palatinat ; în 
1 850, d1pă sciziunea din Liga 
comunilştilor, onducător al 
fracţiunii sectar-aventuriste ; 
In 1853 a emigrat în S.U.A., 
participant la războiul civil 
(1861-1865) de partea Statelor 
din Nod. - 333. 

Wilson, Daniel (1840-1919) - om 
politic franez, epublican bur
ghez moderat ; ginerele lui Ju
les Grevy, preşedintele republi
cii, implicat în mai multe scan
daluri financiare. - 35. 

Wirth, Friedrich Moritz (1849 
m. după 1916) - scriitor. 
406. 

Wischnewetzky vezi Kelley-Wisch
newetzky. 

Wischnewetzky, Lazar - medic 
polonez ; în 1886 a emigrat în 
S.U.A., membru al Partidului 
muncitorsc socialist din Ame
rica de Nord, căsătorit cu Flo
rence Kelley-WLschnewetzky. -
24, 70, 92, 130, 187, 21 1,  234. 

Wolff, Wilhelm (Lupus) (lBOJ-
1864) - revoluţionar proletar 
şi publicist german ; învăţător, 
fiu de ţăran din Silezia � a luat 

parte la mişcarea studenţeascâ ; 
în 1 834-1849 a fost deţinut in 
închisorile prusiene ; în 1 846-
1 847 membru l Comitetului 
comunist de corespondenţă de 
la Bruxelles ; din martie 1848 
membru al organului central al 
L.gii comun�tilor ; în 1848-1849 
unul dintre redactorii lui „Neu! 
Rheinische Zeitung', prieten 5i 
tovarăş de luptă al lui Marx 5i 
Engels. - 271. 

y 
Young, Edward - statistician 

american, şeful Biroului de sta
tistică din Washington, autorul 
unor lucrări cu privire la si
tuaţia clasei muncitoare. - 105. 

z 
Zabel Friedrich (1802-1875) 

publicist liberal german, redac
tor la „National-Zeitung" d i n  
Berlin (1848-1875), adept a l  
unificării Germaniei sub hege
monia Prusiei. - 272. 

Zadek, doamna - 3 1 1 ,  343. 

Zadek, Ignaz - medic, social de
mocrat - 343, 375. 

Zasulici, Vera Ivanovna (1851-
1919) - militantă activă a mi�
cării narodnicilor şi apoi a mh
cării social-democmte din nu
sia ; unul dintre fondatorii gru
pului „Eliberarea muncii" ; u:
terior a aderat la menşevlci. -
349, 364. 

Zetkin, Clara (1 857-1933) - �ro
fesoară, scriitoare ; reprezen
tantă de seamă a mişcării mun
citore5ti germane şi  internaţio
nale, a exercitat o influenţă 
hotărîtoare asupra mişcării fe
ministe socialiste germane 5i 
internaţionale ; a combătut mi
li tarismul german şi a militat 
împotriva războiului ; din 1 878 
membră a Partidului muncito-
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resc socialist din Germania ; a 
colaborat la „Sozialdemokrat", 
redactor la „Gleichheit" (1891-
1917) ; a luat parte la pregăti
rea CongreUlui muncitoresc so
cialit internaţional din 1389, 
a partLcipat la toate congre>ele 
Internaţionalei a II-a, a militat 
împotriva revizionismului, a 
participat la fondarea grupului 
„Spartakus" ; din 1921 membră 
în Comitetul Executiv şi Pre
zidiul Internaţionalei Comu
niste, pînă în 1924 a condus 
ecretariatul feminist vest-euro-

pean şi apoi pe cel internaţio
nal ; deputată în Reichstag 
(1920-1933), din 1932, preşe
dintă de vîrstă. - 194. 

Zola, Emile (1840-1902) - scrii
tor francez de seamă. - 43. 

Zychlinsky, Franz Zychlin von 
(1816-1900) - ofiţer prusian, 
tînăr hegelian, sub pseudonimul 
Szeliga a colaborat (1843-1845) 
la „Allgemeine Literatur-Zei
tung" şi la „Norddeutsche Blăt
ter", editată de Bruno Bauer. 
- 273. 

• 

Personaje din literatură şi mitologie 
Augustin, - 280. 

Donna Blanca - regină a Spa
niei, unul din personajele prin
cipale din pezia lui Heinrich 
Heine „Disputa". - 1 15.  

Europa - în mitologia greacă 
prinţesă feniciană, răpită de 
Zeus, transformat în taur �i 
dusă in Creta. - 45. 

Grant, Arthur - unul din perso
najele principale din romanul 
Margaretei Harkness „A City 
Girl". - 43. 

Iisus Hristos. - 248. 

John Bull - denumire ironică 
dată englezilor după apariţia 
satirei politice a lui John 

Arouthnot (1675-1 735) „History 
of John Bull". - 90, 193. 

Jupiter - divinitate suµrem. 
romană (Zeu la greci). - 45. 

Laura - eroina din Sonetele lui 
Francesco Petrarca. - 224. 

Michel. - 337. 
Nemesis - în mitologia veche 

greacă, zeiţa răzbunării. - 257. 
Schlemihl, Peter - eroul poves

tirii „Peter Schlemihl's wunde ·
same Geschichte" de Adelbert 
von Chamisso. Peter Schlemihl 
şi-a vîndut umbra pentru o 
pungă vrăj ită. - 300. 

Triglav - vechi idol slav. - 52_ 

Vautour - denumire dată unu� 
om lacom şi fără inimă. - 141 
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SCRISORI ALE LUI FRIEDRICH ENGELS 

Ianuarie 1 888 - decembrie 1 890 

1 8 8 8 

1 .  Engels către Ioan Nădejde, 4 ianuarie 1 888 7 
2. Engels către Nikolai Franţevid Danielson, 5 ia-

nuarie 1 0  
3. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 7 ianuarie 1 3  
4 .  Engels către Wilhelm Liebkncht, 1 0  ianuarie 1 5  
5 .  Engels către Hermann Schllter, 10  ianuarie 16  
6 .  Engels către Pasquale Martignetti, 1 0  ianuarie 1 8  
7. Engels către Hermann Schllter, ianuarie . 1 9  
8 .  EHgels către Paul Lafargue, 7 februarie 20 
9.  Engels către Hermann Schllter, 12  februarie 22 

10 .  Engels catre Hermann Schllter, 1 9  februarie 23 
1 1 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 22 februarie 21 
1 2. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 

22 februarie 2j 
13 .  ngels către Wilhelm Liebknecht, 23 februarie 29 
14 .  Engels către Ferdinand Domela Nieuwenthuis, 23 

februarie 32 
15 .  Engels către Laura Lafargue, 25 februarie . 34 
16 .  Engels către Wilhelm Liebknecht, 29 februarie 36 
17 .  Engels către Hermann Schllter, 17 martie 38  
1 8.· Engels către Paul Lafargue, 1 9  martie 39 
19.  Engels către Margaret Harkness, iprilie 42 
20. Engels către Laura Lfargue, 10 aprilie 45 
2 1 .  Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 1 1  

aprilie 48 
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22. Engels către August Bebel, 12 aprilie . 50 
23. Engels către Wilhelm Liebknecht, 16 aprilie 53 
24. Engels către Pasquale Martignetti, 20 aprilie 55 
25. Engels către Wilhelm Liebknecht, 29 aprilie 57 
26. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 

2 mai 58 
27. Engels către Laura Lafargue, 9 mai 59 
28. Engels către Eleanor Marx-Aveling, 10  mai 62 
29. Engels către Hermann Schliter, 10 mai 62 
30. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 16 

mai 63 
31 .  Engels către Laura Lafargue, 3 iunie 64 
32. Engels către Hermann Schliter, 15 iunie 66 
33. Engels către Paul Lafargue, 30 iunie 67 
34. Engels către Karl Kautsky, 6 iulie 68 
35. Engels către Laura Lafargue, 6 iulie 69 
36. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 1 1  iulie 7. 
37. Engels către Laura Lafargue, 15 iulie 71  
38. Engels către Laura Lafargue, 23  iulie 73 

39. Engels către Hermann Schliter, 28 iulie 75  

40. Engeb către Laura Lafargue, 30 iulie 75 

4 1 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 4 august 77 
42. Engels către Laura Lafargue, 6 august 7a 
43 .  Engels către Eduard Bernstein, 9 august . 80 
44. Engels către Hermann Engels, 9 august 81  

45 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 28  august 82 
46. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 31 august 83 

47.  Engels către Wilhelm Liebknecht, 31 august 85 

48. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 4 septembrie 86 

49 Engels către Friedrich Adolph Sorge, 10 septembrie 89 
50. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 11 septembrie 90 

51 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 12  septem-
brie 9 1  

52. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, 1 8  
septembrie 91 
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53. Engels către redacţia ziarului „New Yorker 
Volkszeitung", I 8  septembrie . 92 

54. Engels către redacţia ziarului „Chicagoer Arbeiter-
Zeitung",  I 8  septembrie 93 

55. Engels către Hermann Engels, 27 septembrie 93 
56. Engels către Conrad Schmidt, 8 octombrie 95 
57. Engels către Friedrich Adolph Sorge, IO  octombrie 97  
58 .  Engels către Louise Kautsky, II  octombrie 99 
59 .  Engels către Laura Lafargue, I3 octombrie I O l  
60 .  Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 15 oc-

tombrie . I04 

6 1 .  Engels către Karl Kautsky, 17  octombrie I 07 
62. Engels către August Bebe!, 25 octombrie 1 10 

63. Engels către Laura Lafargue, 24 noiembrie 1 1 2 

64. Engels către Paul Laf argue, 4 decembrie I I3 

65. Engels către Friedrich Adolph Sorge, I5  decembrie 1 1 6 
66. Engels către F. Walter, 2I decembrie . I 1 7  

I 8 8 9 

67. Engels către Laura Lafargue, 2 ianuarie I 1 9  
68 .  Engels către August Bebe!, 5 ianuarie 12I  

69 .  Engels către Ludwig Kugelmann, 10  ianuarie I23 

70. Engels către Conrad Schmidt, 1 1  ianuarie I 25 

71 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, I 2  ianuarie 127  

72. Engels către Florence Kelley-Wischnewetzky, I2  ia-

nuarie 1 30 

73.  Engels către Paul Lafargue, 1 4  ianuarie I3I  

74. Engels către Karl Kautsky, I 8  ianuarie I 33 
75. Engels către Karl Kautsky, 28  ianuarie 131 

76.  Engels către Hermann Schllter, 3I ianuarie I 36 

77. Engels către Laura Lafargue, 4 februarie I37 

78. Engels către Karl Kautsky, 7 februarie 139 
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79. Engels către Laura Lafargue, 1 1  februarie 140 
80. Engels către John Lincoln Mahon, 14 februarie 141  
81 . Engels către Karl Kautsky, 20  februarie . 1 42 
>2. Engels către John Lincoln Mahon, 2 1  februarie 1 47 
83. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 23 februarie 1 48 
84. Engels către Paul Lafargue, 12  martie 1 5 1  
83. Engels către Conrad Shmidt, 12  martie 152  
8>. Engels către Paul Lafargue, 2 1  martie 1 54 
87. Engels către Paul Lafargue, 23 martie 155  
88 .  Engels către Paul Lafargue, 25  martie 1 57 
89.  Engels către Paul Lafargue, 27 martie 1 39 
90. Engels către Paul Lafargue, 1 aprilie 1 889 162 
9 1 .  Engels către Wilhelm Liebknecht, 4 aprilie 1 889 1 64 
92. Engels către Wilhelm Liebknecht, 5 aprilie 1 66 
93. Engels către Paul Lafargue, 1 0  aiprilie 1G9 
94.  Engels către Wilhelm Liebknecht, 17 aprilie 172 
95. Engels către Karl Kautsky, 20 aprilie 174 
96.  Engels către Paul Lafargue, 30 aprilie 176 

97. Engels către Paul Lafargue, 1 mai 1 79 

98. Engels către Paul Lafargue, 2 mai J 80 

99 .  Engels către Laura Lafargue, 7 mai 1 83 

1 00. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 1 1  mai 186 
1 0 1 . Engels către Paul Lafargue, 1 1  mai 1 88 
1 02. Engels către Eleanor Marx-Aveling, 1 3  mai 1 9 1  
1 03. Engels către Laura Lafargue, 14  mai 1 9 1  
1 04. Engels către Paul Lafargue, 1 6  mai 193 
J 05. Engels către Paul Lafargue, 1 7  mai 1 96 
1 06. Engels către Paul Lafargue, 20 mai 1 98 
1 07 .  Engels către Karl Kautsky, 2 1  mai 1 99 
1 08. Engels către A. F. Robinson, 2 1  mai 203 
109. Engels către Paul Lafargue, 24 mai 204 
1 1  O.  Engels către Paul Laf argue, 25 mai 206 
1 1 1 .  Engels către Paul Lafargue, 27 mai 207 

1 l 2 . Engels către Friedrich Adolph Sorge, 8 iunie 2 1 1  
1 1 3. Engels către Laura Lafargue, 1 1  iunie 2 15  
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1 14. Engels către Conrad Schmidt, 1 3  iunie 2 1 8  
1 15. Engels către Paul Lafargue, 1 5  iunie 220 
1 16.  Engels către Laura Lafargue, 28 iunie 222 
1 17.  Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 4 iulie 225 
1 18. Engels către Paul Lafargue, 5 iulie 22î 
1 19. Engels către Pasquale Martignetti , 9 iulie 229 
1 20 .  Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 15 iulie 230 
1 2 1 .  Engels către Friedrioh Adolph Sorge, 17 iulie 231  
1 22 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 20  iulie 234 
123 .  Engels către Pasquale Martignetti, 20 iulie 236 
1 24 .  Engels către Friedrioh Adolph Sorge, 17 august 237 
1 25. Engels către Wilhelm Liebknecht, 17 august 2!0 
1 26. Engels către Eduard Bernstein, 22 august 242 
127. Engels către Hermann Engels, 22 august 244 
1 28.  Engels către Laura Lafargue, 27 august 245 
1 29. Engels către Laura Lafargue, 1 septembrie 248 
130 .  Engels către Laura Lafargue, 9 septembrie 251 
1 3 1 .  Engels către Karl Kautsky, 15 septembrie 253 
1 32.  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 26 septembrie 257 
1 33 .  Engels către Paul Lafargue, 3 octombrie 258 
1 34. Engels către Wilhelm Liebknecht, 3 octombrie 262 

135 .  Engels către Laura Lafargue, 8 octombrie 263 
1 36. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 12 octombrie 267 
137 .  Engels către Laura Lafargue, 17 octombrie 268 
1 38. Engels către Conrad Schmidt, 17 ctombrie 270 

1 39 .  Engels către Max Hildebrand, 22 octombrie 272 
1 40. Engels către O. A. Ellisen, 22 octombrie 274 

J 41. Engels către Laura Laf argue, 29 ctombrie 275 
142 .  Engels Către Wilhelm Lieblmeht, 29 octombie 278  
1 43 .  Engels către Pasquale Martignetti , 9 noiembrie 280 

1 44. Engels către August Bebe!, 15 noiembrie . 281  

1 45. Engels către firma „John Henry Johnson, Son & 
Ellis", 1 5  noiembrie 284 

1 46 .  Engels către Paul Lafargue, 16 noiembrie 285 

147. Engels către Laura Lafargue, 16 noiembrie 287 
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148. Engels către Paul Lafargue, 18 noiembrie 290 
149 .  Engels către Jules Guesde, 20 noiembrie . 293 
1 50 .  Engels către Pasquale Martignetti, 30 noiembrie 295 
1 5 1 .  Engels către Victor Adler, 4 decembrie 295 
152. Engels către Nikolai Franţevki Danielson, 5 de-

cembrie 297 
1 53. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 7 decembrie 298 
) 54. Engels către Conrad Schmidt, 9 decembrie 302 

1 55. Engels către Gerson Trier, 18 decembrie . 305 

1 56. Engels către Natalie Llebkncht, 24 decembrie 306 

1 57 .  Engels către Ludwig Kugelmann, 30 decembrie 310 

1 8 9 0  

1 58. Engels către doamna Zadek, ianuarie 3 1 1  

1 59. Engels către Serghei Mihailovii Kravcinski, 3 ia-

nuarie 3 12  
1 60. Engels către Laura Lafargue, 8 ianuarie 312  

161 .  Engels către Hermann Engels, 9 ianuarie 3 1 6  

162 .  Engels către Hermann Schllter, 1 1  ianuarie 3 1 8  

163. Engels către Pasquale Martignetti, 1 3  ianuarie 321  
1 64. Engels către Eleanor Marx-Aveling, 1 4  ianuarie 323 

l o3. Engels către Hermann Schllter, 15 ianuarie 32l 
1 66 .  Engels către Charles Rosher, 19 ianuarie 324 

1 67 .  Engels către August Bebe!, 23 ianuarie 325 

1 68 .  Engels către Friedrich Adolph Sorge, 8 februarie 328 

1 69 .  Engels către August Bebe!, 17 f>bruarie 332 

1 70. Engels către Laura Lafargue, 26 februarie 336 

1 7 1 .  Engels către Paul Lafargue, 7 martie 338 

1 72 .  Engels către Wilhelm Liebknecht, 9 martie 341 

1 73 .  Engels către Laura Lafargue, 14  martie 343 

1 74.  Engels către Antonio Labriola, 30 martie 345 
1 75. Engels către Pasquale Martignetti, 30 martie 346 
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176 .  Engels , către Karl Kautsky, 1 aprilie 347 
177.  Engels către J ohann Heinrich Wilhelm Dietz, 

1 aprilie . 3!S 
1 78.  Engels către Vera I vanovna Zasulici, 3 aprilie 349 
1 79. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 4 aprilie 351 
1 80. Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 9 

aprilie 352' 
1 81 .  Engels către Karl Kautsky, 1 1  aprilie 353 
1 82. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 12 aprilie 354 

183.  Engels către Conrad Schmidt, 12 aprilie 358. 

1 84. Engels către Laura Lafargue, 1 6  aprilie 3GO 
185.  Engels către Vera Ivanovna Zasulici, 17  aprilie 364 

186. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 19  aprilie 367 

187. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 30 aprilie 371 

188.  Engels către August Bebel, 9 mai 37 4 

1 89. Engels către Laura Lafargue, 10 mai 3 7S 
190.  Engels către Paul Lafargue, 21 mai 380 

191 .  Engcls către Pasquale Martignetti, 24 mai 382 
1 92. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 29 mai 382 

1 93 .  Engels către Paul Ernst, 5 iunie . 386 

194. Engels către Nikolai Franţevici Danielson, 10 iunie 389 

195.  Engels către H€rmann SchlUter, 14  iunie . 391 
196.  Engels către Wilhelm Liebknecht, 19  iunie 39. 

197. Engels către Natalie Liebknecht, 19 iunie . 393 

198. Engels către Ludwig Kugelmann, 30 iunie 394 
199. Engels către Wilhelm Liebknecht, 30 iunie 395 
200. Engels către Laura Lafargue, 4 iulie . 39G 

201.  Engels către Hermann Engels, 8 iulie 397 
202. Engels către Wilhelm Liebkn'ht, 22 iulie 393 

203. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 30 iulie 400 
204. Engels către Laura Lafargue, 30 iulie 40 1 

205. Engels către Wilhelm Liebknecht, 1 august 402 

206. Engels către Johann Heinrich Wilhelm Dietz, 

5 august 403 
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207. Engels către Karl Kautsky, 5 august 403 
208. Engels către Conrad Schmidt, 5 august 405 
209. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 9 august 409 
2 1 0. Engels către Wilhelm Liebknecht, 10  august 4 1 4  

2 1 1 .  Engels către Wilhelm Liebknecht, 1 5  august 4 1 6  
2 12. Engels către Otto V. Boenigk, 21  august 4 1 7  

213 .  Engels către Friedrich Adolp Sorge, 27 august 418  
213 .  ngels către Friedrich Adolph Sorge, 27 august 418  

2 1 5. Engels către Paul Lafargue, 15 septembrie 422 

216 .  Engels către Karl Kautsky, 18 siptembrie 423 

2 1 7. Engels către Paul Lafargue, 19 septembrie 426 

2 1 8. Engels către Charles Caron, 20 septembrie 429 
219 .  Engels către Paul Lafargue, 20 septembrie 430 

220. Engels către Joeph Blh, 21  sepembrie 431 

221 .  Engels către Hermann Engels, 22 septembrie 435 
222. Engels către Jakins, 23 septembrie 436 

223. Engels către Strutt & Parker, 23 septembrie 436 
224. Engels către Jules Guesde, 25 septembrie 437 

225. Engels către Laura Lafargue, 25 septembrie 438 
226. Engels catre Paul Lafargue, 25 septembrie 439 

227. Engels către Laura Lafargue, 26 septembrie 441 

228. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 27 septembrie 442 

229. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 4 octombrie 443 
�30. Engels către Karl Kautsky, 5 octombrie 446 
231 .  Engels către Wilhelm Liebknecht, 7 octombrie 447 
232. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 18  octombrie 448 
233.  Engels către Laura Lafargue, 19 octombrie 449 

234. Engels către Eduard Bernstein, 20 octombrie 452 

233.  Engels către Wilhelm Liebknecht, 25 octombrie 453 

236 .  Engels către Conrad S'hmidt, 27  ctombrie 454 

237. Engels către Paul Lafargue, 2 noiembrie 462 

238. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 5 noiembrie 463 

239.  Engel5 către Karl Kautsky, 5 noiembrie 46t 

240. Engels către Louise Kautsky, 9 noiembrie . 464 
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241 .  Engels către Victor Adler, 15 noiembrie 465 
242. Engels către Victor Adler, 17  noiembrie 466 
243. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 26 noiembrie 469 
244. Engels către Laura Lafargue, 1 decembrie 4 72 
245. Engels către Ferdinand Domela Nieuwenhuis, 3 de-

cembrie . 473 
246.  Engels către Amand Goegg, 4 decembrie 475 
247. Engels către Ludwig Schorlemmer, 4 decembrie 475 
248. Engels către Edouard Vaillant, 5 dcembrie 476 
249. Engels către Piotr Lavrovici Lavrov, 5 decembrie 4 77 
250.  Engels către Willielm Liebkncht, 8 decembrie 4 78 
251 .  Engels către Mohrhenn, 9 decembrie . 479 
252. Engels către Victor Adler, 12 decembrie 480 
253. Engels către J ohann Heinrich Wilh�lm Dietz, 10  de-

cembrie 482 
254.  Engels către Karl Kautsky, 13  decembrie 483 
255. Engels către Laura Lafargue, 1 7  decembrie 484 
256. Engels către Wilhelm Liebknecht, 18  decembrie 487 
257. Engels către Friedrich Adolph Sorge, 20 decembrie 488  
258 .  Engels către Leo Frankel, 25 decembrie 489 

259.  Engels catre G. Blume, 27 decembrie . 49. 
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4 septembrie 1888 87 

Prima pagină a scrisorii lui Engels către Paul Lafargue din 
2 7  mai 1889 209 
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din 20 noiembrie 1889 291 
Eleanor Marx-Aveling 344-345 
Coperta ediţiei a patra a "Manifestului Comunist" ou o 
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411 
462-463 

467 
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