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Πρόλογος

Ο Μαρξ και ο Ένγκελς για τα συνδικάτα, για την τέχνη και τη 
λογοτεχνία — τέτιες και άλλες ανάλογες συλλογές έχουμε συνηθίσει 
να τις χρησιμοποιούμε και να τις εκτιμούμε. Αλλά ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς για τη φιλία, την αλληλεγγύη, ακόμη κω για την αγάπη; 
Έχουν εκφραστεί γι ’ αυτά τα θέματα οι θεμελιωτές του επιστημονι
κού σοσιαλισμού; Και αν ναι — κάτι τέτιο δεν θα είχε το πολύ μόνο 
ιστορικό ενδιαφέρον;

Πραγματικά, ο Μαρξ και ο Ένγκελς έχουν διακηρύξει συχνά στα 
συγγράμματα και την αλληλογραφία τους, εκατοντάδες φορές, τη 
γνώμη τους γι’ αυτά τα στοιχειώδη ανθρώπινα συναισθήματα κω 
ηθικές αξίες. Και αυτό που είναι πιο σημαντικό: Έχουν γνωρίσει κω 
ζήσει τις χαρές κω τις λύπες της αγάπης, την ευτυχία κω τις απωτή- 
σεις της φιλίας, το καθήκον κω τα ευεργετήματα της αλληλεγγύης για 
ολόκληρες δεκαετίες. Κω για τα δυο — για τις σκέψεις κω τις 
γνώσεις καθώς κω για τις πράξεις κω τα βιώματα των δύο φίλων σ' 
αυτούς τους τρεις χώρους ανθρώπινης συμβίωσης — θέλει αυτό το 
βιβλίο να αφηγηθεί με βάση. τα κείμενά τους.

Ο Μαρξ κω ο Ένγκελς έζησαν τη φιλία κω την αγάπη σε καιρούς 
που βρίσκονταν ακόμη πολύ μακριά από το να είνω κομμουνιστές.
'Οταν ο δεκαεπτάχρονος Καρλ με τα μαύρα, σγουρά μαλλιά έφευγε 
από το πατρικό σπίτι, είχε κιόλας ερωτευθεί τη «βασίλισσα του 
χορού»* του Τρίερ, την πωδική του φίλη Τζένη φον Βεστφάλεν — 
μια αγάπη, που σε πείσμα όλων των αντιξοοτήτων, κράτησε μια 
ολόκληρη ζωή. Κω παρά το γεγονός ότι αυτός ο πρόωρος δεσμός του 
μεγαλύτερου γιου του φόβιζε τον πατέρα Χάινριχ Μαρξ, δεν τον 
εμπόδισε να γίνει ο ίδιος συμμέτοχος του κρυφού αρραβώνα κω να 
διαβιβάζει τα φλογερά ερωτικά γράμματα των δύο.

Ο Φρίντριχ Ένγκελς γνώρισε επίσης νωρίς την ευτυχία, αλλά 
σύντομα κω τη θλίψη της απογοητευμένης αγάπης, «την πιο ευγενική,

* Ο Μαρξ χρος την Τζένη Μαρξ, στις 1S Δεκέμβρη 1863. Βλ. τη γερμανική 
Έκδοση των Έργων Καρλ Μαρξ, Φρίντριχ Ένγκελς (στο βξής MEW), τόμος 30, 
σβλ. 643 και σ’ αυτόν τον τόμο σελ. 44.
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την ανώτερη απ' όλες τις προσωπικές λύπες»*, όπως έγραφε με 
συντριβή ο εικοσάχρονος. Αλλά μετά, δύο χρόνια αργότερα, η Μαίρη 
Μπαρνς, μια ιρλανδέζα εργάτρια εργοστασίου στο Μάντσεστερ. κατά
κτησε την καρδιά του. Κράτησε εκεί σταθερά τη θέση της ακόμη και 
στα χρόνια του προσωρινού χωρισμού, όταν ο Ένγκελς, στο Μπάρ- 
μεν, το Παρίσι ή την Κολωνία δεν παραμελούσε «κάποιες συνανα
στροφές με τα κορίτσια»**.

Μικρότερη διάρκεια είχαν οι νεανικές κω πανεπιστημιακές φιλίες 
του Καρλ κω του Φρίντριχ. Ο πατέρας Μαρξ ωσθανόταν πολύ 
ήσυχος από το γεγονός ότι ο γιος του στη μικρή πανεπιστημιακή πόλη 
της Βόννης «στην πρώτη σημαντική σταδιοδρομία της ζωής» βρήκε 
«έναν φίλο και μάλιστα έναν πολύ αξιοπρεπή φίλο»***, ο οποίος 
όμοκ έχει παραμείνει μέχρι σήμερα άγνωστος για την έρευνα. Όμως 
το 1836 ο Καρλ Μαρξ άλλαξε πανεπιστήμιο πηγαίνοντας στο Βερο
λίνο κω οι εκεί φιλίες του, που ήταν για ένα διάστημα πολύ στενές, με 
μερικούς νεοεγελιανούς της «διδακτορικής λέσχης», ξεθώριασαν γρή
γορα, όταν ο νεαρός δόκτωρ της νομικής επιστήμης ξεπέρασε πνευμα
τικά τους χτεσινούς ομοφρονούντες του.

Το ίδιο έγινε και με το νεαρό Φρίντριχ. Η εμπορική εκπαίδευση 
στη Βρέμη. που του επιβλήθηκε από τον πατέρα του. τον χώρισε, όχι 
μόνο γεωγραφικά, από τους μαθητικούς συντρόφους του στο Έλ- 
μπερφελντ. Απομακρύνθηκε, όλο κω περισσότερο, από τη μικροα
στική τους στενότητα. Το ίδιο συνέβη κω με την παραμονή του για 
ένα χρόνο στο Βερολίνο, όπου η γρήγορη ριζοσπαστική-δημοκρατική, 
φιλοσοφική κω πολιτική του ανάπτυξη τον έκανε, μέσα σε μικρό 
χρονικό διάστημα, να ξεχωρίσει από τους τότε συναγωνιστές του.

Σ ' αυτή την εποχή, αρχές της δεκαετίας του ‘40. οι δρόμοι των δυο 
νεαρών ήταν ακόμη χωρισμένοι. Όμοκ κω οι δύο είχαν — ο ένας στο 
Παρίσι, ο άλλος στο Μάντσεστερ — μια παρόμοια σημαντική εμπει
ρία για τον κόσμο κω για το δρόμο που θα ακολουθούσαν στη ζωή. 
Γνώρισαν, μέσω προσωπικής επαφής με γάλλους κω με ξενητεμέ- 
νους γερμανούς εργάτες στη μία περίπτωση, κω με άγγλους, Ιρλαν
δούς κω καταδιωγμένους γερμανούς εργάτες στην άλλη, τη δύναμη

* Ft. Engels, «Lombardische Streifzuge», MEW, Συμπληρωματικός τόμος 2, 
σβλ. 153.

·* Ο Ένγκελς κρος τον Μαρξ. Δεκέμβρης 1846, MEW, τ. 27, σβλ. 71.
*** Ο Χάινριχ Μαρξ κρος τον Μαρξ. 18 Νοέμβρη 1835, MEW, τ. 40, σβλ. 617.

8



και την ανθρωπιστική αξία της προλεταριακής αλληλεγγύης. Αυτό το 
βίωμα είχε αποφασιστική σημασία για την ίδια τους την πορεία στο 
πλευρό της εργατικής τάξης μέχρι που έφτασαν στην κορυφή της 
θεωρητικής και πολιτικής της πάλης. Μέχρι τα βαθιά τους γεράματα 
το τόνιζαν αυτό πάντοτε.

Στο τέλος του καλοκαιριού του 1844 έγινε η πολύ σημαντική 
συνάντηση των δύο στο Παρίσι. Ο Ένγκελς στην επιστροφή του από 
το Μάντσεστερ για το Μπάρμεν, έκανε στάση στην πρωτεύουσα της 
Γαλλίας, όπου ο Μαρξ κατοικούσε σχεδόν ένα χρόνο. Κω οι δύο 
νεαροί άνδρες ήταν ερωτευμένοι μέχρι το λαιμό: ο Καρλ με τη «ζωη- 
ρούλα»* του, την Τζένη. που είχε πάει στην πατρίδα της, το Τρΐερ, 
για να παρουσιάσει εκεί την πρώτη κορούλα τους, και ο Φρίντριχ με 
τη Μαίρη, την ομορφιά του που έμοιαζε με «άγριο τριαντάφυλλο» με 
τα «μαύρα πλάνα μάτια»**.

Πάνω από δέκα μέρες συζητούσαν μέχρι αργά τη νύχτα, αντάλλα
ζαν με λόγο και αντίλογο τις απόψεις και τις σκέψεις τους. έφταναν 
με τον αντίλογο και τις απαντήσεις σε καινούργιες γνώσεις. Και οι 
δυο ήταν τότε φιλόσοφοι υλιστές και στρατευμένοι υποστηρικτές της 
ακόμη νεαρής εργατικής τάξης. Η χαρά τους για την κοινότητα των 
απόψεων, για την πλήρη θεωρητική σύμπτωση ήταν μεγάλη. Οι δυο 
τους όχι μόνο σκέπτονταν στην ίδια κατεύθυνση αλλά βρίσκονταν και 
σε θαυμάσια αρμονία μεταξύ τους. επιθυμούσαν να γίνουν φίλοι. Έτσι 
δημιουργείται μια φιλία και μια αλληλέγγυα στάση στην πάλη για 
ολόκληρη τη ζωή τους, που δεν κλονίσθηκε ούτε και σε καιρούς πολύ 
σκληρής δοκιμασίας.

Εκείνη την εποχή ο Μαρξ και ο Ένγκελς είχαν επεξεργαστεί ήδη 
ουσιαστικές βάσεις για τη νέα τους κοσμοθεωρία και τη θεωρία για τη 
ζωή, που στηριζόταν στη διαλεκτική-υλιστική φιλοσοφία. Τώρα συ
νεχίζουν το έργο που είχαν αρχίσει χωριστά με κοινά συγγράμματα, 
πρώτα με την ((Αγία Οικογένεια» (1844/1845). Η καταγραφή της 
καπιταλιστικής κοινωνίας και η ανάλυση των διαφορετικών αστικών 
και μικροαστικών ιδεολογιών κατάληξαν σε μια θεμελιακή κριτική 
του καπιταλισμού και στην αντίληψη ότι μόνο στη βάση μιας ελεύ
θερης από την εκμετάλλευση κοινωνίας μπορούν να επιτευχθούν

• Η Τζένη φον Ββοτφάλβν κρος τον Μαρξ. Αρχές Μάρτη 1843. Βλ. Mam/Engels 
Gesamtausgabe, (MEGA), III Μέρος, τόμος 1, Βερολίνο 1975, οβλ. 396.

** Georg W,eert/i,«Mary»,S4mtliche Werke, τόμος 1, Ββρολίνο 1956, οβλ. 209.
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πραγματικά ανθρώπινες σχέσεις ανάμεσα στα φύλα, ανάμεσα στα 
άτομα, ανάμεσα στους λαοός. «Αν ο άνθρωπος διαμορφώνεται από τις 
περιστάσεις τότε πρέπει οι περιστάσεις να διαμορφωθούν ανθρώ
πινα»* διακήρυχναν, ο ένας 26 και ο άλλος 27 χρόνων, σαν αγωνιστι
κό στόχο της εργατικής τάξης, όλων των καταπιεσμένων και εκμε
ταλλευόμενων. Έδιναν έτσι στην αγάπη, στη φιλία και στην αλληλεγ
γύη ένα κεντρικό ρόλο στην πάλη γι' αυτή τη νέα τάξη πραγμάτων 
καθώς και για τη διαμόρφωση και ολοκλήρωσή της. Μόνο με την 
ουμανιστική τάξη του σοσιαλισμού και του κομμουνισμού θα μπορέ
σει ο άνθρωπος να αντοπραγματωθεΐ, να αναπτύξει όλες τις ικανό
τητες και τα ταλέντα του. όλες τις αποκοιμισμένες του πνευματικές 
και ψυχικές δυνάμεις, θα μπορέσει να ανταλλάξει «αγάπη μόνο με 
αγάπη, εμπιστοσύνη μόνο με εμπιστοσύνη»**.

Κω για να είμαστε ειλικρινείς: άεν αισθάνεται κανείς καθημερινά 
μέσα του κω στους άλλους, ότι η αγάπη, η φιλία και η αλληλεγγύη 
ανήκουν αναντικατάστατα στην απόλαυση, στη γοητεία, στην αίσθηση 
της ζωής; 'Οτι αποτελούν ισχυρές κινητήριες δυνάμεις για τη διαμόρ
φωση σοσιαλιστικών προσωπικοτήτων;

Τα κείμενα και οι ημερομηνίες δημιουργίας τους βασίζονται στην 
Έκδοση των Έργων Μαρξ-Ένγκελς (Marx-Engels-Werkausgabe). 
Όλες οι συμπληρώσεις των εκδοτών καθώς και οι μεταφράσεις 
ξενόγλωσσων αποσπασμάτων και διευκρινίσεων έχουν τοποθετηθεί 
σε αγγύλες.

Οι επιστολές, αποσπάσματα επιστολών, αποσπάσματα των έργων 
και άρθρων και κείμενα αποφάσεων των Μαρξ κω Ένγκελς έχουν 
διαταχθεί σε τρεις ομάδες, και μέσα σ ’ αυτές — με μερικές εξαιρέσεις
— έχουν ταξινομηθεί χρονολογικά Για την καλύτερη κατανόηση 
προηγείται σε κάθε θεματική ενότητα μια σύντομη εισαγίογή.

Στο παράρτημα ο αναγνώστης θα βρει κατάλογο πηγών κω ευρε
τήριο προσώπων.

θερμές ευχαριστίες για βοηθητικές υποδείξεις και συμβουλές ανή
κουν στη Ρενάτε Σακ, λέκτορα του Εκδοτικού Ντιτς.

Χάινριχ Γκέμκοβ

* Fr. Engels, Κ. Marx, «Die Heilige Familie», MEW, t. 2 σελ. 138.
** K. Marx, «6konomisch - philosophische Manuskripte aus dem Jahre 1844», 

MEW, x. 40, σβλ. 567. (Βλ. σε τούτον τον τόμο σβλ. 26).
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Για την αγάπη

«θα δεις 
ότι ακόμη και στη δυστυχία 

οι δύο μαζί 
ζουν καλύτερα από τον ένα»

Φρίντριχ Ένγκελς

Οι δύο ζουν καλύτερα απ’αυτόν που είναι μόνος, ποιος θα μπο
ρούσε να αντικρούσει αυτό το απόφθεγμα του Ένγκελς; Και όμως με 
τη μονογαμική συμβίωση κάποτε άρχισε η καταπίεση της γυναίκας 
από τον άνδρα! Ευρύτερα γνωστά καί πολύ αγαπητά, λόγω της 
παρήγορης συμπλήρωσής τους, είναι τα λόγια του Μαρξ ότι «η κοι
νωνική πρόοδος μετριέται ακριβώς από την κοινωνική θέση του 
ωραίου φύλου (συμπεριλαμβανομένων και των άσχημων)»*.

Πώς αυτά τα δύο φαινόμενα αλληλοεξαρτούνται, γιατί όλες οι 
ερωτικές σχέσεις εξαρτούνται πάντοτε από τις κοινωνικές συνθήκες, 
γίνεται ξεκάθαρο για τον αναγνώστη από τα κείμενα των Μαρξ και 
Ένγκελς που αναφέρθηκαν στην αρχή.

Με λίγες γραμμές, ιδιαίτερα ο Ένγκελς, σκιαγραφεί πώς διαμορ
φώθηκε ο μοναχικός γάμος, με τον οποίο αναπτύχθηκε η σύγχρονη 
ατομική ερωτική σχέση. Περιγράφει τα δεσμό, που οι κεφαλαιοκρα
τικές σχέσεις ιδιοκτησίας κω η ιδεολογία της ατομικής ερωτικής 
σχέσης, που πηγάζει απ'αυτές, έχουν επιβάλει — κω συνεχίζουν μέχρι 
σήμερα να επιβάλλουν — οδηγώντας τις σκέψεις του στο ερώτημα: 
Πώς όμως θα γίνει η ρύθμιση «των σεξουαλικών σχέσεων ύστερα 
από το επικείμενο σάρωμα της κεφαλωοκρατικής παραγωγής»;**

• Ο Μαρξ κρος τον Λούντβιχ Κούγκελμαν. 12 Δεκέμβρη 1868, M tW . τ. 32. 
σελ. 583. (Βλ. σβ τούτον τον τόμο σβλ. 24).

** Φρίντριχ Ένγκβλς: Η καταγωγή'της οικογένειας, της ατομικής ιδιοκτησίας κω του 
κράτους. Εκδ. «Σύγχρονη Εκοχή», Αθήνα 1983, σβλ. 86-87. (Βλ. σβ τούτον τον τόμο, 
σελ. 38).
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Αυτό είναι ένα ερώτημα που ενδιαφέρει εξαιρετικά, θεωρητικά και 
πρακτικά, εμάς τους σημερινούς, θα διαπιστώσουμε ύστερα από 
βαθύτερη σκέψη πάνω στις απαντήσεις που έδοσαν ο Μαρξ κω ο 
Ένγκελς ότι οι προβλέψεις τουςακόμη κω σ'αυτή την κατεύθυνση, 
γίνοντω πραγματικότητα στη σοσιαλιστική καθημερινότητα· φυσικά 
όχι σε κάθε ξεχωριστή περίπτωση αλλά ξεκάθαρα σαν τάση.

Αυτές οι διατυπώσεις, που είναι ταυτόχρονα ιστορικές κω προ
γνωστικές, προέρχοντω κυρίως από το βιβλίο που εκδόθηκε το 1884 
από τον Ένγκελς Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής ιδιο
κτησίας κω του κράτους ενός έργου για το οποίο ο Ένγκελς μπόρεσε 
να στηριχτεί σε πολύτιμες παλιότερες υποδείξεις του φίλου του Μαρξ, 
που είχε πεθάνει λίγο νωρίτερα. Στον αιώνα που πέρασε από τότε. η 
ιστορία των σχέσεων μεταξύ των φύλων συνεχίστηκε: από τη μια 
πλευρά από την αστική τάξη, που στο στάδιο του προχωρημένου 
καπιταλισμού έχει επιβάλει τον απανθρωπισμό στον έρωτα κω έχει 
εμπορευματοποιήσει τη γυνωκα σαν αντικείμενο διασκέδασης, μετα- 
τρέποντας την ερωτική σχέση σε μια επιχείρηση με σεξοβόμβες, σε 
άγνωστες μέχρι σήμερα διαστάσεις, κω από την άλλη πλευρά από την 
εργατική τάξη, που στον υπαρκτό σοσιαλισμό με την ισοτιμία της 
γυναίκας σε όλες τις σφαίρες της ζωής, δημιουργεί όλες τις προϋπο
θέσεις για μια αρμονική συμβίωση άνδρα κω γυναίκας, που θα βασί- 
ζετω στον αλληλοσεβασμό κω την αμοιβαία ευθύνη.

Τα κείμενα που ακολουθούν αφηγούντω για την αγάπη του Καρλ 
με■ την Τζένη Μαρξ καθώς κω του Φρίντριχ Ένγκελς με τη Μαίρη 
Μπαρνς, αργότερα του Φρίντριχ Ένγκελς με τη Λύντια Μπαρνς. 
Ήταν, παρά την εξωτερική μιζέρια, ευτυχισμένα ζευγάρια. Η αγάπη 
τους άντεξε σε δοκιμασίες και κρίσεις, πάνω στις οποίες αμέτρητοι 
άλλοι γόμοι συντρίφτηκαν. Αυτό ήταν δυνατό μόνο γιατί τον Καρλ κω 
την Τζένη, τον Φρίντριχ κω τη Μαίρη κω αργότερα τη Λύντια, πέρα 
από τον ερωτικό δεσμό, τους συνέδεαν τα ίδια ιδανικά κω στόχοι για 
τη ζωή, γιατί μπόρεσαν, μέσα από την κοινή τους προσπάθεια για την 
απελευθέρωση όλων των εκμεταλλευομένων κω καταπιεσμένων, να 
διαμορφώσουν μεταξύ τους σχέσεις με πραγματικά ίσα δικωώματα 
κω υποχρεώσεις.

δυστυχώς οι γραπτές μαρτυρίες αυτής της αγάπης, σε σύγκριση με 
τα χιλιάδες γράμματα που διασώθηκαν, είνω πολύ σπάνιες. Παρ ’ όλα 
αυτά έχουν διασωθεί μερικά πολύτιμα ντοκουμέντα της αγάπης του
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Καρλ Μαρξ για την Τζένη, που τα περισσότερα απ’ αυτά ξαναβρί
σκονται σ' αυτό το βιβλίο.

Υπάρχει ένα ερωτικό ποίημα του Μαρξ για τη μνηστή του, το 
οποίο — παρά το γεγονός ότι οφείλει πολλά στο ρομαντικό πνεύμα 
της εποχής και έτσι σήμερα μας φαίνεται υπερβολικά συναισθηματι
κό— δίνει τη δυνατότητα να νιώσουμε το βάθος των συναισθημάτων 
του. Από αυτούς τους στίχους του δεκαοχτάχρονου ανοίγει το τόξο 
που συνεχίζεται με την εξομολόγηση του εικοσιπεντάχρονου γαμπρού, 
μέχρι τη φλογερή ερωτική επιστολή της 21ης Ιούνη 1856 του οικο- 
νειάρχη Μαρξ προς τη γυναίκα του από την οποία είχε χωρισθεί 
προσωρινά. Και δεν είναι λιγότερο συγκινητικά τα λόγια του γέρου, 
βαριά άρρωστου Μαρξ που μπροστά στη νεκρή Τζένη του, μιλάει γι' 
αυτό το «διάστημα των καλύτερων χρόνων»* της ζωής του.

Ακόμη πιο σπάνια είναι τα ντοκουμέντα που πληροφορούν για την 
αγάπη του Ένγκελς με τη γεμάτη ταμπεραμέντο φλανδέζα εργάτρια 
Μαϊρη Μπαρνς. Μόνο λίγα λόγια, που μαρτυρούν όμως τη βαθιά 
συντριβή του μετά το θάνατο της Μαίρης, μας είναι γνωστά Εάν δεν 
υπήρχαν οι λιγοστές αναμνήσεις μερικών φίλων ή κατά καιρούς 
συναγωνιστών καθώς και ένα ποίημα του Γκέοργκ Βερτ,** σαν 
φόρος τιμής στην εικοσάχρονη Μαίρη, δεν θα ξέραμε σχεδόν τίποτε 
γι ’ αυτή τη βαθιά αγάπη, που άντεξε πεισματικά σε όλες τις παραδο
σιακές αντιστάσεις, ανάμεσα στον κομμουνιστή γιο εργοστασιάρχη 
και την εργοστασιακή εργάτρια με την ταξική συνείδηση. Αυτό ισχύει 
πολύ περισσότερο γιατί είναι πολύ πιθανό ότι η ίδια, όπως και η 
αδελφή της Αύντια, δεν ήξεραν να διαβάζουν και να γράφουν.

Το ίδιο συνέβηκε και με την αγάπη του Ένγκελς προς τη δεύτερη 
γυναίκα του τη Αύντια, την ονομαζόμενη Λίζυ, την οποία μια ημέρα 
πριν το θάνατό της, την 11η Σεπτέμβρη 1878, ύστερα από επιθυμία 
της, ο Ένγκελς παντρεύτηκε νόμιμα. Αργότερα, μια δεκαετία από το 
θάνατό της, βρέθηκε, σε ένα γράμμα προς τη Γιούλι Μπέμπελ, μια 
ερωτική εξομολόγηση για τη Αύντια που συγκλονίζει ακόμη και 
σήμερα τον αναγνώστη.

• Ο Μαρξ κρος τον Ένγκελς, την 1η Μάρτη 1882. MEW, τ. 35, σελ. 46 (Βλ. σε 
τούτον τον τόμο σελ. 50).

· ·  Βλ. Georg WeCTth, «Mary», Simtliche Werke, τ. I, σελ. 209.
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Με τον όρο αγάπη σ ’ αυτό το βιβλίο κατανοούμε όχι μόνο την 
αγάπη ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα. Η  αγάπη του Καρλ Μαρζ 
προς τον πατέρα του, και τους άλλους συγγενείς, η αγάπη του Φρίν- 
τριχ Ένγκελς για τη μητέρα του καθώς και για μερικά από τα αδέλφια 
του, η τρυφερή αγάπη του Καρλ και της Τζένης για τα παιδιά τους, γι' 
αυτά που πέθαναν νωρίς καθώς κω για τις τρεις κόρες που τους 
συνοδέυσαν στην πορεία της ζωής τους, η βαθιά αγάπη του παππού 
Μαρζ για τα εγγόνια του, αλλά επίσης η πατρική αγάπη του Ένγκελς 
για τις κόρες του Μαρξ που διατηρήθηκε για δεκαετίες, όλα αυτά 
καθρεφτίζονται στα γράμματα που διασώθηκαν και που μερικά απ' 
αυτά δημοσιεύονται σ' αυτό το βιβλίο με τη σειρά που αναφέρθηκαν. 
Ιδιαίτερα ο βαθύς δεσμός του Ένγκελς με τη μητέρα του, μια αγάπη 
που άντεζε σε όλες τις πολιτικές κω κοσμοθεωρητικές αντιθέσεις κω 
τις συνεπαγόμενες οικογενειακές συγκρούσεις, είνω για μας, ακόμη 
και σήμερα, υπόδειγμα σοσιαλιστικής συμπεριφοράς, που διακρίνετω 
από την πίστη στις αρχές κω την κατανόηση.

Όλοι όσοι έμπωναν κω έβγαιναν στο σπίτι του Μαρξ κω έγραψαν 
αργότερα γι ’ αυτό το θέμα, διηγούντω για τη βαθιά σχέση ανάμεσα 
στον Καρλ κω την Τζένη με τα πωδιά τους. Έτσι δεν είνω παράξενο 
ότι ο Μαρξ εμφανίζετω στα γράμματα που παραθέτοντω σαν πατέρας 
γεμάτος αγάπη, σαν ένας σύντροφος γεμάτος κατανόηση κω χιούμορ 
για τις κόρες του που μεγάλωναν, αργότερα σαν σύμβουλος γεμάτος 
ενδιαφέρον. Το ίδιο ισχύει διαφορετικά κω για τον Φρίντριχ Έν
γκελς, που για μια ολόκληρη ζωή έβλεπε τα πωδιά του Μαρξ σαν δικά 
του. κω που στάθηκε στο πλευρό τους για 12 χρόνια μετά το θάνατο 
του Μαρξ σαν πατρικός φίλος κω πολιτικός σύμβουλος καθώς κω 
σαν γενναιόδωρος οικονομικός ενισχυτής. Το ίδιο έγινε με την αγάπη 
και τη φροντίδα του για μια ανήψιά της Μαίρης και της Λύντια. τη 
Μαίρη Έλεν Μπαρνς, την ονομαζόμενη Πουμπς. Παρά κάποιες απο
γοητεύσεις την έβλεπε για πολλά χρόνια, που ζούσε στο σπίτι του, σαν 
κόρη του κω αφιέρωνε πολλή προσοχή στα πωδιά της.

Ενώ ο Μαρξ ήταν υπέρμετρα τρυφερός σαν πατέρας όταν έγινε 
αργότερα παππούς ξεχείλιζε από συγκινητική φροντίδα.

Μόλις η δεύτερη κόρη του Λάουρα, που είχε παντρευτεί, μετά από 
αυστηρή εξέταση από τον πεθερό, με τον Πολ Λαφάργκ, του χάρισε 
τον πρώτο εγγονό, προειδοποίησε ο ανήσυχος παππούς: «Δεν υπάρχει
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τίποτα το δυσκολότερο για να καταπιαστεί κανείς από ένα μωρό»* 
και ζήτησε πολύ κατηγορηματικά να υπακούσουν στις πατρικές συμ
βουλές του.

Αλλά τα γράμματα δείχνουν επίσης ότι μαζί με την ευτυχία και τη 
χαρά του Μαρξ για τα εγγόνια του, που του χάρισαν η Αάουρα και 
αργότερα η Τζένη, πολλές φορές έριξε τη σκιά του και βαθύς πόνος.

Τέσσερα από τα εγγόνια τους — όλα τα παιδιά των Λαφάργκ και ο 
πρωτότοκος Τσαρλς της Τζένης Αονγκέ — τα έχασαν ο Καρλ και η 
Τζένη μέσα σε λίγα χρόνια «Έχω τόσο υποφέρει από τέτιες απώ
λειες. ώστε είναι αδύνατο να μην αισθάνομαι βαθιά τη θλίψη μαζί 
σας»**. έγραφε το 1870 στους καταβλημένους από τον πόνο Λαφάργκ.

Αργότερα ο πιο αγαπημένος του Μαρξ έγινε ο Ζαν-Αωράν - 
Φρεντερίκ Αονγκέ, που στα γράμματα αναφέρεται μόνο σαν Τζόνι. 
'Οταν αρρώστησε το 1878 έγραφε με ανησυχία: «Πρέπει να μου 
στέλνετε καθημερινά δελτία υγείας και πάντοτε με την πλήρη αλήθεια. 
Το μικρό αγοράκι το έχω σαν την κόρη του ματιού μου.»*** Πολύ 
συνέβαλε σ’ αυτή την ιδιαίτερα στενή σχέση το γεγονός ότι πολλά από 
τα παιδιά των Αονγκέ μεγάλωσαν για μεγάλο διάστημα στο σπίτι των 
Μαρξ.

* Ο Μαρξ κρος τη Λάουρα Λαφάργκ, 25 Σεκτέμβρη 1869. MEW. τ. 32, σελ. 
632 (Βλ. και σε τούτον τον τόμο σελ. 77).

** Ο Μαρξ κρος τη Λάουρα και τον Πολ Λαφάργκ, 5 Μάρτη 1870. MEW. τ. 32.
σελ. 655 (Βλ. και σε τούτον τον τόμο σελ. 78).

·*** Ο Μαρξ κρος την Τζένη Λονγκέ, 16 Σεκτέμβρη 1878. M EWt. 34, σβλ. 343 
(Βλ. και σε τούτον τον τόμο σελ. 82).
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Για την ιστορία της αγάπης, 
του γάμου και της οικογένειας

Ένγκελς: Η  καταγωγή της οικογένειας, 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους - 1884

Σε ένα παλιό ανέκδοτο χειρόγραφο, που το επεξεργαστήκαμε 
ο Μαρξ κι εγώ το 1846, βρίσκω τα παρακάτω: «Ο πρώτος κατα
μερισμός της εργασίας είναι ο καταμερισμός ανάμεσα στον άν- 
δρα και τη γυναίκα για την τεκνοποίηση»*. Και σήμερα μπορώ 
να προσθέσω: Η πρώτη ταξική αντίθεση, που εμφανίζεται στην 
ιστορία, συμπίπτει με την ανάπτυξη του ανταγωνισμού ανάμεσα 
στον άντρα και τη γυναίκα στη μονογαμία και η πρώτη ταξική 
καταπίεση με την καταπίεση του γυναικείου φύλου από το αν
δρικό. Η μονογαμία ήταν μια μεγάλη ιστορική πρόοδος, ταυτό
χρονα όμως, πλάι στη δουλεία και τον ατομικό πλούτο, εγκαι
νίασε την εποχή που διατηρείται μέχρι σήμερα και όπου κάθε 
πρόοδος είναι μαζί και μια σχετική οπισθοδρόμηση, όπου η

ευημερία και η ανάπτυξη του ενός επιβάλλεται με τον πόνο και 
την απώθηση του άλλου. Η μονογαμία είναι η κυτταρική μορφή

• Βλ. Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς. Η γερμανική ιδεολογία. Εκδόσεις Gutenberg, Αθήνα 
1979, τόμ. Ι,σελ. 77.
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της πολιτισμένης κοινωνίας, στην οποία μπορούμε ήδη να μελε
τήσουμε τη φύση των αντιθέσεων και αντιφάσεων που αναπτύσ
σονται ολόπλευρα μέσα της. [...]

Με την εμφάνιση των διαφορών στην ιδιοκτησία, στην ανώ
τερη κιόλας βαθμίδα της βαρβαρότητας, εμφανίζεται σποραδικά 
η μισθωτή εργασία πλάι στην εργασία των δούλων και σύγχρονα, 
σαν το αναγκαίο συνακόλουθό της, η επαγγελματική πορνεία 
ελεύθερων γυναικών δίπλα στην αναγκαστική έκδοση της 
δούλης. Έτσι η κληρονομιά που άφησε ο ομαδικός γάμος στον 
πολιτισμό έχει δύο όψεις, όπως και κάθε προϊόν του πολιτισμού 
έχει δύο όψεις, είναι διφορούμενο, διασπασμένο, αντιφατικό: εδώ 
η μονογαμία, εκεί ο εταιρισμός μαζί με την πιο ακραία μορφή 
του, την πορνεία. Ο εταιρισμός είναι λοιπόν ένας κοινωνικός 
θεσμός όπως κάθε άλλος: συνεχίζει την παλιά σεξουαλική ελευθε
ρία — προς όφελος των ανδρών. Στην πραγματικότητα οι κυ
ρίαρχες τάξεις όχι μόνον τον ανέχονται αλλά και συμμετέχουν 
πρόθυμα σ’ αυτόν ενώ τον καταδικάζουν μόνο φραστικά. Όμως 
στην πραγματικότητα αυτή η καταδίκη δεν αφορά καθόλου τους 
άνδρες που συμμετέχουν αλλά μόνο τις γυναίκες: αυτές προγρά- 
φονται και εξοστρακίζονται, για να διακηρυχτεί έτσι για άλλη 
μια φορά σαν θεμελιακός νόμος της κοινωνίας η απόλυτη κυριαρ
χία των ανδρών πάνω στο γυναικείο φύλο.

Έτσι όμως αναπτύσσεται μια δεύτερη αντίθεση μέσα στην 
ίδια τη μονογαμία. Δίπλα στο σύζυγο, που ομορφαίνει με τον 
εταιρισμό την ύπαρξή του, βρίσκεται η παραμελημένη σύζυγος. 
Και δεν μπορεί κανείς να έχει τη μία πλευρά της αντίθεσης χωρίς 
την άλλη, ακριβώς όπως δεν μπορεί να έχει στο χέρι ένα ολό
κληρο μήλο αφού έχει φάει το μισό. Παρ’ όλα αυτά έτσι φαίνεται 
να ήταν η άποψη των ανδρών, μέχρι που τους έβαλαν μυαλό οι 
γυναίκες τους. Με τη μονογαμία εμφανίζονται μόνιμα δύο νέες 
κοινωνικές φυσιογνωμίες, που ήταν άγνωστες προηγούμενα: Ο 
μόνιμος εραστής της γυναίκας και ο απατημένος σύζυγος. Οι 
άνδρες είχαν νικήσει τις γυναίκες, αλλά οι ηττημένες ανέλαβαν 
μεγαλόψυχα να στεφανώσουν τους νικητές. Πλάι στη μονογαμία 
και τον εταιρισμό η μοιχεία έγινε ένας αναπότρεπτος κοινωνικός 
θεσμός- απαγορευμένος, σκληρά τιμωρούμενος, αλλά που δεν 
μπορούσε να καταπιεστεί. Η βεβαιότητα για την πατρότητα των
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παιδιών στηριζόταν, όπως και προηγούμενα, το πολύ σε κάποια 
ηθική πεποίθηση.[...)

Η νέα μονογαμία που αναπτύχθηκε πάνω στα ερείπια του 
ρωμαϊκού κόσμου μέσω της ανάμιξης των λαών, έντυσε την 
ανδρική κυριαρχία με πιο ήπιες μορφές και έδοσε στις γυναίκες, 
τουλάχιστον εξωτερικά, μια πολύ πιο τιμημένη και ελεύθερη 
θέση, τέτια που ποτέ προηγούμενα δεν γνώρισε η κλασική αρ
χαιότητα. Έτσι δόθηκε για πρώτη φορά η δυνατότητα, ώστε να 
μπορέσει να αναπτυχθεί από τη μονογαμία — μέσα σ’ αυτή, 
δίπλα της και εναντίον της, κατά περίπτωση — η πιο μεγάλη 
ηθική πρόοδος, την οποία χρωστάμε σ’ αυτή: ο νεότερος ατο
μικός σεξουαλικός έρωτας, που ήταν άγνωστος σε ολόκληρο τον 
προηγούμενο κόσμο. (...)

Αν όμως απ’ όλες τις γνωστές μορφές της οικογένειας, η 
μονογαμία ήταν η μορφή με την οποία μόνο θα μπορούσε να 
αναπτυχθεί ο νεότερος σεξουαλικός έρωτας, αυτό δεν σημαίνει 
ότι αποκλειστικά μ’ αυτήν ή κυρίως μόνο μέσω αυτής, αναπτύ
χθηκε σαν αγάπη μεταξύ των συζύγων. Ολόκληρη η φύση της 
σταθερής μονογαμίας κάτω από την ανδρική κυριαρχία το απέ
κλειε. Σε όλες τις ιστορικά δραστήριες, δηλαδή σε όλες τις κυ
ρίαρχες τάξεις, η σύναψη γάμου παρέμεινε αυτό που ήταν από 
την εποχή του ζευγαρωτού γάμου: μια υπόθεση συναλλαγής, που 
την ταχτοποιούσαν οι γονείς. Και η πρώτη μορφή του σεξουαλι
κού έρωτα σαν πάθος, που εμφανίστηκε ιστορικά, σαν πάθος που 
προσφέρεται σε κάθε άνθρωπο (τουλάχιστον των κυρίαρχων τά
ξεων), σαν ανώτερη μορφή του γενετήσιου ένστικτου — πράγμα 
που αποτελεί ακριβώς τον ιδιαίτερο χαρακτήρα του — αυτή η 
πρώτη μορφή του, ο ιπποτικός έρωτας του Μεσαίωνα, δεν ήταν 
σε καμιά περίπτωση συζυγική αγάπη. Αντίθετα, στην κλασική 
μορφή του, στους Προβηγκιανούς, κατευθύνεται με ανοιχτά πα
νιά προς τη μοιχεία, και οι ποιητές του την εξυμνούν.
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Ένγκελς: Η  καταγωγή της οικογένειας, 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους - 1884

Η αστική σύναψη γάμου των ημερών μας είναι δύο ειδών. 
Στις καθολικές χώρες οι γονείς συνεχίζουν να προμηθεύουν στο 
νεαρό αστικό βλαστό μια γυναίκα που του ταιριάζει, και το 
αποτέλεσμα είναι φυσικά η πιο ολοκληρωμένη ανάπτυξη της 
αντίφασης που περικλείνει η μονογαμία: άφθονος εταιρισμός από 
την πλευρά του άνδρα, άφθονη μοιχεία από την πλευρά της 
γυναίκας. [...] Στις προτεσταντικές χώρες, αντίθετα, ο κανόνας 
είναι να επιτρέπεται στο γιο αστικής καταγωγής να διαλέγει, με 
περισσότερη ή λιγότερη ελευθερία, μια γυναίκα από την τάξη 
του, κι έτσι μπορεί να υπάρχει στη βάση της σύναψης του γάμου 
κάποιος βαθμός αγάπης, που για λόγους αξιοπρέπειας προϋποτί
θεται πάντοτε.[...]

Και στις δύο περιπτώσεις όμως ο γάμος καθορίζεται από την 
ταξική θέση των συμμετεχόντων, και έτσι είναι πάντοτε γάμος 
συναλλαγής. Αυτός ο γάμος συναλλαγής μετατρέπεται, και στις 
δύο περιπτώσεις, αρκετά συχνά στην πιο ωμή πορνεία, μερικές 
φορές και από τις δύο πλευρές, πολύ συνηθέστερα από την πλευ
ρά της γυναίκας, που ξεχωρίζει από τη συνηθισμένη παλλακίδα 
μόνο στο ότι δεν νοικιάζει το σώμα της σαν μισθωτή εργάτρια με 
το κομμάτι, αλλά το πουλάει μια για πάντα στη δουλεία.[...]

Ο σεξουαλικός έρωτας, όσον αφορά τις γυναίκες γίνεται πρα
γματικός κανόνας — και μόνον εκεί μπορεί να γίνει — στις 
καταπιεζόμενες τάξεις, δηλαδή στις μέρες μας στο προλεταριάτο, 
αδιάφορο αν αυτή η σχέση έχει επισημοποιηθεί ή όχι. Εδώ όμως 
έχουν παραμεριστεί όλες οι βάσεις της κλασικής μονογαμίας. 
Εδώ απουσιάζει κάθε είδους ιδιοκτησία, για τη διατήρηση και 
κληροδότηση της οποίας δημιουργήθηκε ακριβώς η μονογαμία 
και η ανδρική κυριαρχία, και εδώ συνεπώς απουσιάζει επίσης 
κάθε κίνητρο για την επιβολή της κυριαρχίας του άνδρα. Ακόμη 
λείπουν επίσης τα μέσα. Το αστικό δίκαιο, που προστατεύει αυτή 
την κυριαρχία, υπάρχει μόνο για τους ιδιοκτήτες και για τις 
σχέσεις τους με τους προλετάριους. Στοιχίζει χρήματα και έτσι 
δεν ισχύει, λόγω φτώχειας, για τη στάση του εργάτη απέναντι στη 
γυναίκα του. Εκεί παίζουν αποφασιστικό ρόλο εντελώς διαφορε
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τικές προσωπικές και κοινωνικές συνθήκες. Και πάνω απ’ όλα, 
από τότε που η μεγάλη βιομηχανία μετάθεσε τη γυναίκα από το 
σπίτι στην αγορά εργασίας και το εργοστάσιο, και που αρκετά 
συχνά την κάνει τροφοδότρια της οικογένειας, έχει αφαιρεθεί 
κάθε έδαφος στο προλεταριακό σπίτι και για το τελευταίο υπό
λειμμα της ανδροκρατίας, εκτός ίσως από ένα μέρος της βαναυ
σότητας απέναντι στις γυναίκες, που επιβλήθηκε με την εισαγω
γή της μονογαμίας. Έτσι, η οικογένεια του προλετάριου δεν είναι 
πια μονογαμική με την αυστηρή έννοια, ακόμη και στην περί
πτωση της γεμάτης πάθος αγάπης και της σταθερότερης πίστης 
και των δύο, και ακόμη παρ’ όλη την πνευματική και εγκόσμια 
ευλογία. Γι' αυτό και οι αιώνιοι συνοδοί της μονογαμίας, ο 
εταιρισμός και η μοιχεία, παίζουν εδώ σχεδόν μηδαμινό ρόλο- η 
γυναίκα ξαναπόκτησε ουσιαστικά το δικαίωμα του διαζυγίου, και 
εφόσον δεν μπορούν να συνεννοηθούν προτιμούν να χωρίσουν.

Ένγκελς: Η  καταγωγή της οικογένειας, 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους -1884

Τώρα βαδίζουμε προς μια κοινωνική ανατροπή, όπου οι ως 
τώρα οικονομικές βάσεις της μονογαμίας θα εξαφανιστούν με 
την ίδια βεβαιότητα που θα εξαφανιστούν και οι βάσεις του 
συμπληρώματος της, της πορνείας. Η μονογαμία δημιουργήθηκε 
από τη συγκέντρωση μεγάλου πλούτου στα χέρια ενός — και 
μάλιστα στα χέρια ενός άνδρα — και από την ανάγκη να κληρο
δοτηθούν αυτά τα πλούτη στα παιδιά αυτού του άνδρα και κα- 
νενός άλλου. ΓΓ αυτό ήταν αναγκαία η μονογαμία της γυναίκας 
και όχι του άνδρα, έτσι ώστε αυτή η μονογαμία της γυναίκας να 
μην εμποδίζει καθόλου την ανοιχτή ή κρυφή πολυγαμία του 
άνδρα. Η επικείμενη όμως κοινωνική ανατροπή θα περιορίσει 
στο ελάχιστο όλη αυτή τη φροντίδα για την κληροδότηση, με την 
μετατροπή τουλάχιστον του άπειρα μεγαλύτερου μέρους του μό
νιμου, κληρονομήσιμου πλούτου — των μέσων παραγωγής — σε 
κοινωνική ιδιοκτησία. Αφού λοιπόν η μονογαμία γεννήθηκε από 
οικονομικά αίτια, θα εξαφανιστεί όταν εξαφανιστούν αυτά τα 
αίτια;
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θα  μπορούσε να απαντήσει κανείς με το δίκιο του: όχι μόνο 
δεν θα εξαφανιστεί αλλά αντίθετα μόνο τότε θα πραγματοποιηθεί 
ολόπλευρα. Γιατί με τη μετατροπή των μέσων παραγωγής σε 
κοινωνική ιδιοκτησία εξαφανίζεται και η μισθωτή εργασία, το 
προλεταριάτο, επομένως και η ανάγκη για έναν ορισμένο αριθμό 
γυναικών — που μπορεί να υπολογιστεί στατιστικά — να εκδί- 
δονται για χρήματα. Η πορνεία θα εξαφανιστεί, η μονογαμία αντί 
να πάψει να υπάρχει θα γίνει επιτέλους πραγματικότητα, και για 
τους άνδρες.

Οπωσδήποτε λοιπόν θα αλλάξει πολύ η κατάσταση των αν- 
δρών. Αλλά και αυτή των γυναικών, όλων των γυναικών, θα 
γνωρίσει σημαντική αλλαγή. Με το πέρασμα των μέσων παρα
γωγής σε κοινή ιδιοκτησία θα σταματήσει η μεμονωμένη οικογέ
νεια να αποτελεί οικονομική μονάδα της κοινωνίας. Το ατομικό 
νοικοκυριό θα μεταβληθεί σε κοινωνική βιομηχανία. Η φροντίδα 
και η ανατροφή των παιδιών θα γίνει δημόσια υπόθεση- η κοινω
νία θα φροντίζει εξίσου για όλα τα παιδιά, είτε προέρχονται από 
γάμο είτε είναι εξώγαμα. Έτσι εξαλείφεται η έννοια για τις 
«συνέπειες», που αποτελεί σήμερα το πιο ουσιαστικό κοινωνικό
— ηθικό και οικονομικό — στοιχείο, που εμποδίζει ένα κορίτσι 
να δοθεί ανεπιφύλακτα στον αγαπημένο άνδρα. Μήπως δεν θα 
αποτελούσε αυτό την αιτία, που θα ήταν αρκετή για μια βαθμιαία 
ανάπτυξη σεξουαλικών σχέσεων χωρίς τόση ντροπή και μαζί 
μιας ανεκτικότερης κοινής γνώμης όσον αφορά την παρθενική 
τιμή και τη γυναικεία ντροπή; Και τέλος μήπως δεν έχουμε δει 
ότι στον σύγχρονο κόσμο η μονογαμία και η πορνεία είναι βέ
βαια αντιθέσεις, αλλά αχώριστες αντιθέσεις, πόλοι της ίδιας κοι
νωνικής κατάστασης; Μπορεί να εξαφανιστεί η πορνεία, χωρίς 
να τραβήξει μαζί της στην άβυσσο και τη μονογαμία;

Εδώ μπαίνει ένα νέο στοιχείο σε λειτουργία, ένα στοιχείο, που 
στην εποχή που διαμορφώθηκε η μονογαμία, βρισκόταν το πολύ 
σε εμβρυακή κατάσταση: ο ατομικός σεξουαλικός έρωτας. [...]

Η δική μας σεξουαλική αγάπη διαφέρει ουσιαστικά από την 
απλή σεξουαλική επιθυμία, τον Έρωτα των αρχαίων. Πρώτον 
προϋποθέτει να ανταποκρίνεται το αγαπημένο πρόσωπο στην 
αγάπη· και σ’ αυτό το σημείο η γυναίκα είναι ίση με τον άνδρα, 
ενώ στον αρχαίο έρωτα δεν τη ρωτούσαν καθόλου. Δεύτερον η
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σεξουαλική αγάπη έχει έναν τέτιο βαθμό έντασης και διάρκειας, 
που κάνει να φαίνεται και στα δυο μέρη η στέρηση και ο χωρι
σμός σαν μια μεγάλη, αν όχι η μεγαλύτερη, δυστυχία- για να 
έχουν ο ένας τον άλλο διακινδυνεύουν πολλά, μέχρι και τη ζωή 
τους, πράγμα που στην αρχαιότητα συνέβαινε το πολύ στη μοι
χεία. Και τέλος δημιουργείται ένα νέο ηθικό μέτρο για την εκτί
μηση της σεξουαλικής σχέσης: δεν ρωτάει κανείς μόνον αν ήταν 
στα πλαίσια του γάμου ή έξω απ’ αυτά, αλλά και αν ήταν αποτέλε
σμα αμοιβαίου έρωτα ή όχι; [...]

Έτσι συνέβηκε ώστε η ανερχόμενη αστική τάξη, κυρίως των 
προτεσταντικών χωρών, όπου συγκλονίστηκε περισσότερο το κα
τεστημένο καθεστώς, αναγνώριζε όλο και περισσότερο την ελευ
θερία σύναψης συμβολαίου και για το γάμο και την εφάρμοζε με 
τον τρόπο που περιγράφτηκε παραπάνω. Ο γάμος παρέμενε τα
ξικός γόμος αλλά μέσα στα ταξικά πλαίσια παραχωρήθηκε στους 
συμβαλλόμενους ένας ορισμένος βαθμός ελευθερίας επιλογής. 
Και στο χαρτί, στην ηθική θεωρία καθώς και στην ποιητική 
απεικόνιση, τίποτε δεν ήταν πιο ατράνταχτα θεμελιωμένο, όσο η 
ανηθικότητα κάθε γάμου που δεν θα βασιζόταν στον αμοιβαίο 
έρωτα και στην πραγματικά ελεύθερη συμφωνία των συζύγων. 
Κοντολογίς ο γάμος από έρωτα διακηρύχτηκε σαν ανθρώπινο 
δικαίωμα, και μάλιστα όχι μόνο σαν droit de Γ homme [δικαίωμα 
του άνδρα] αλλά και κατ’ εξαίρεση σαν droit de la femme [δι
καίωμα της γυναίκας].

Όμως αυτό το δικαίωμα του ανθρώπου διαφέρει σ’ ένα σημείο 
απ’ όλα τα υπόλοιπα ονομαζόμενα ανθρώπινα δικαιώματα. Ενώ 
αυτά στην πράξη ίσχυαν μόνο για την άρχουσα τάξη, την αστική 
τάξη, και αποδυναμώνονταν, άμεσα ή έμμςσα, για την καταπιεζό- 
μενη τάξη, το προλεταριάτο, εδώ εκδηλώνεται για άλλη μια φορά 
η ειρωνεία της ιστορίας. Η άρχουσα τάξη εξακολουθεί να κυριαρ
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χείται από τις γνωστές οικονομικές επιδράσεις και γι’ αυτό μπο- 
ρεϊ να επιδεϊξει μόνο σε εξαιρέσεις γάμους που έχουν προκύψει 
ελεύθερα, ενώ τέτιοι γάμοι, όπως είδαμε, αποτελούν για την 
κυριαρχούμενη τάξη τον κανόνα.

Ένγκελς: Ο Λούντβιχ Φόυερμπαχ και το τέλος 
της κλασικής γερμανικής φιλοσοφίας - 1886

Οι συναισθηματικές ωστόσο σχέσεις ανάμεσα στους ανθρώ
πους, ιδιαίτερα ανάμεσα στα δυο φύλα, υπήρξαν από τότε που 
υπάρχουν άνθρωποι. Η ερωτική σχέση, ιδιαίτερα στα τελευταία 
οκτακόσια χρόνια, απόκτησε μια τέτια ανάπτυξη και κατάκτησε 
μια τέτια θέση, που την έκανε να είναι ο υποχρεωτικός άξονας 
γύρω από τον οποίο περιστρέφεται όλη η ποίηση στη διάρκεια 
αυτών των χρόνων. Οι υπάρχουσες θετικές θρησκείες περιορί
στηκαν στο να δίνουν την υψηλή ευλογία τους στην κρατική 
ρύθμιση της ερωτικής σχέσης, δηλαδή στη νομοθεσία του γάμου, 
και θα μπορούσαν αύριο να εξαφανιστούν όλες, χωρίς ν’ αλλάξει 
το παραμικρό στην πρακτική της αγάπης και της φιλίας. 'Οπως 
συνέβη με τη χριστιανική θρησκεία στη Γαλλία από το 1793 
μέχρι το 1798, που είχε από τα πράγματα εξαφανιστεί σε τέτιο 
σημείο, ώστε κι ο Ναπολέοντας ακόμη χρειάστηκε να αντιμετω
πίσει αντίσταση και δυσκολίες για να την ξαναεισαγάγει, ενώ 
στο διάστημα που μεσολάβησε δεν εκδηλώθηκε η ανάγκη για ένα 
υποκατάστατο της με την έννοια του Φόυερμπαχ.

Ο ιδεαλισμός στον Φόυερμπαχ, βρίσκεται εδώ στο ότι δεν 
αποδέχεται απλά αυτό που είναι καθ’ εαυτές οι σχέσεις ανάμεσα 
στους ανθρώπους, που βασίζονται στην αμοιβαία προτίμηση, 
όπως η ερωτική σχέση, η φιλία, η συμπόνοια, η θυσία κλπ., χωρίς 
να τις αναγάγει στην ανάμνηση κάποιος ιδιαίτερης θρησκείας, 
που και για τον ίδιο τον Φόυερμπαχ ανήκει στο παρελθόν, αλλά 
ισχυρίζεται ότι θα μπορούσαν να ισχύσουν ολοκληρωμένα, μόλις 
τους δοθεί κάποια υψηλή ευλογία που έχει το όνομα θρησκεία. 
Το κύριο γι’ αυτόν δεν είναι το ότι υπάρχουν αυτές οι καθαρά 
ανθρώπινες σχέσεις αλλά ότι θεωρούνται σαν η νέα, αληθινή 
θρησκεία. Αποκτούν όλη τους την αξία μόνον όταν πάρουν θρη
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σκευτική χροιά. [...]
Τη δυνατότητά μας για καθαρά ανθρώπινα αισθήματα στη 

συναναστροφή με άλλους ανθρώπους, στις σημερινές μέρες, την 
έχει σε μεγάλο βαθμό εξασθενίσει η θεμελιωμένη στην ταξική 
αντίθεση και κυριαρχία κοινωνία, στην οποία είμαστε υποχρεω
μένοι να κινούμαστε: Δεν έχουμε κανένα λόγο να εξασθενούμε οι 
ίδιοι ακόμη περισσότερο αυτή τη δυνατότητα εξυψώνοντας σε 
θρησκεία αυτά τα συναισθήματα.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Λουΐς Κούγκελμαν στο Αννόβερο

12 Δεκέμβρη 1868

Ο καθένας, που ξέρει κάτι από ιστορία, γνωρίζει ότι οι με
γάλες κοινωνικές ανατροπές δεν μπορούν να πραγματοποιηθούν 
χωρίς το γυναικείο δραστικό στοιχείο. Η κοινωνική πρόοδος 
μετριέται ακριβώς από την κοινωνική θέση του ωραίου φύλου 
(συμπεριλαμβανομένων και των άσχημων).

Μαρζ: Το Κεφάλαιο. Πρώτος Τόμος -1 8 6 7

Εφόσον η εργοστασιακή νομοθεσία ρυθμίζει την εργασία στα 
εργοστάσια, στις μανουφακτούρες κλπ., στην αρχή φαίνεται 
απλώς σαν ανάμιξη στα εκμεταλλευτικά δικαιώματα του κεφα
λαίου. Αντίθετα, κάθε ρύθμιση της ονομαζόμενης δουλιάς στο 
σπίτι παρουσιάζεται αμέσως σαν άμεση'επέμβαση στην patria 
potestas [πατρική εξουσία], δηλαδή, με τη σύγχρονη ερμηνεία, 
στην εξουσία των γονέων, ένα βήμα, που πολύ καιρό το αβρό 
αγγλικό κοινοβούλιο προσποιούνταν πως τρόμαζε να το κάνει. Η 
δύναμη όμως των γεγονότων ανάγκασε ν’ αναγνωριστεί τελικά 
ότι η μεγάλη βιομηχανία, διαλύοντας την οικονομική βάση της 
παλιάς οικογένειας και την αντίστοιχή της οικογενειακή εργα
σία, διαλύει μαζί κι αυτές τις ίδιες τις παλιές οικογενειακές 
σχέσεις. Χρειάστηκε να διακηρυχτούν τα δικαιώματα των παι
διών. [...]
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Ωστόσο, την άμεση ή έμμεση εκμετάλλευση ανώριμων εργα
τικών δυνάμεων από το κεφάλαιο δεν τη δημιούργησε η κατά
χρηση της εξουσίας από μέρους των γονέων, αλλά, αντίστροφα, ο 
κεφαλαιοκρατικός τρόπος εκμετάλλευσης μετάτρεψε σε κατά
χρηση την εξουσία των γονέων, επειδή εξάλειψε την αντίστοιχη 
οικονομική βάση. 'Οσο φριχτή και απαίσια κι αν εμφανίζεται 
λοιπόν η διάλυση της παλιάς οικογένειας μέσα στο κεφαλαιοκρα
τικό σύστημα, ωστόσο η μεγάλη βιομηχανία, με τον αποφασιστι
κό ρόλο που αναθέτει στις γυναίκες, στους νέους, και στα παιδιά 
και των δυο φύλων στα κοινωνικά οργανωμένα προτσές παρα
γωγής πέρα από τη σφαίρα του σπιτιού, δημιουργεί την καινούρ
για οικονομική βάση για μιαν ανώτερη μορφή της οικογένειας 
και της σχέσης των δυο φύλων. Γι’ αυτό είναι φυσικά εξίσου 
κουτό να θεωρούμε απόλυτη τη χριστιανική γερμανική μορφή 
της οικογένειας, όσο θα ’ταν αν θεωρούσαμε τέτια την αρχαία 
ρωμαϊκή, ή την αρχαία ελληνική, ή την ανατολίτικη, που κατά τα 
άλλα η μια με την άλλη αποτελούν μιαν ιστορική σειρά εξέλιξης. 
Επίσης βγαίνει καθαρά ότι η συγκρότηση του συνδυασμένου 
προσωπικού από άτομα και των δυο φύλων των πιο διαφορετικών 
ηλικιών, αν και στην αυθόρμητη, χτηνώδικη, κεφαλαιοκρατική 
της μορφή, όπου ο εργάτης υπάρχει για το προτσές παραγωγής 
και όχι το προτσές παραγωγής για τον εργάτη, αποτελεί βρωμερή 
πηγή διαφθοράς και σκλαβιάς, απεναντίας κάτω από κατάλληλες 
συνθήκες οφείλει να μετατραπεί σε πηγή ανθρωπιστικής ανά
πτυξης.

Μαρξ: Οικονομικά-φιλοσοφικά χειρόγραφα του 1844

Αυτό που ανήκει σε μένα μέσω του χρήματος, αυτό που μπορώ 
να πληρώσω, δηλαδή αυτό που μπορεί ν’ αγοράσει το χρήμα, 
είμαι εγώ, ο ίδιος ο κάτοχος του χρήματος. Όσο μεγαλύτερη είναι 
η δύναμη του χρήματος, τόσο πιο μεγάλη είναι η δύναμή μου. Οι 
ιδιότητες του χρήματος είναι οι δικές μου — του κατόχου του — 
ιδιότητες και υπαρξιακές δυνάμεις. Αυτό που είμαι και δύναμαι, 
δεν καθορίζεται λοιπόν σε καμία περίπτωση από την ατομικό
τητα μου. Είμαι άσχημος αλλά μπορώ να αγοράσω για τον εαυτό
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μου την ωραιότερη γυναίκα. Άρα δεν είμαι άσχημος, γιατί η 
επίδραση της ασχήμιας, η απωθητική της δύναμη έχει εκμηδενι
στεί με το χρήμα. [...]

Αυτό που δεν μπορώ σαν άνθρωπος, αυτό λοιπόν που δεν

μπορούν όλες οι ατομικές μου υπαρξιακές δυνάμεις, το μπορώ 
μέσω του χρήματος. Το χρήμα λοιπόν κάνει κάθε μια απ’ αυτές τις 
υπαρξιακές δυνάμεις σε κάτι, που δεν είναι από μόνες τους, 
δηλαδή στο αντίθετό τους. [...]

Σαν τέτια αντιστροφική δύναμη παρουσιάζεται [το χρήμα] 
ενάντια στο άτομο και ενάντια στους κοινωνικούς κλπ. δεσμούς, 
που ισχυρίζονται για τον εαυτό τους ότι αποτελούν όντα [Wesen], 
Μεταμορφώνει την πίστη σε απιστία, την αγάπη σε μίσος, το 
μίσος σε αγάπη, την αρετή σε φαυλότητα, τη φαυλότητα σε 
αρετή, το δούλο σε αφέντη, τον αφέντη σε δούλο, την ηλιθιότητα 
σε νου, το νου σε ηλιθιότητα.

Επειδή το χρήμα συναλλάσσεται, ανταλλάσσεται σαν ο υπαρ
κτός και ενεργός ορισμός της αξίας όλων των πραγμάτων, με τον 
ίδιο τρόπο τη γενική συναλλαγή και ανταλλαγή όλων των πραγμά
των, δηλαδή τον αντίστροφο κόσμο, τη συναλλαγή και ανταλλα
γή κάθε φυσικής και ανθρώπινης ποιότητας.

Όποιος μπορεί να αγοράσει τη γενναιότητα, είναι γενναίος, 
ακόμη κι αν είναι δειλός. Επειδή το χρήμα δεν ανταλλάσσεται με 
μιαν ορισμένη ποιότητα, με κάποιο ορισμένο πράγμα, τις ανθρώ
πινες υπαρξιακές δυνάμεις, αλλά με ολόκληρο τον ανθρώπινο και 
φυσικό εμπράγματο κόσμο, έτσι ανταλλάσσει — από τη σκοπιά 
του κατόχου του — κάθε ιδιότητα με μιαν άλλη — ακόμη και την 
αντίθετή της ιδιότητα ή αντικείμενο — αποτελεί τη συναδέλ
φωση των αδυνάτων, υποχρεώνει τα αντιφατικά σε αγκάλιασμα.

Αν υποθέσεις τον άνθρωπο σαν άνθρωπο και τη σχέση του με 
τον κόσμο σαν ανθρώπινη, τότε μπορείς ν’ ανταλλάξεις αγάπη 
μόγο με αγάπη, εμπιστοσύνη μόνο με εμπιστοσύνη κλπ. Αν
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θέλεις ν’ απολαύσεις την τέχνη, πρέπει να είσαι ένας καλλιτεχνι
κά διαπαιδαγωγημένος άνθρωπος- αν θέλεις να ασκήσεις επιρροή 
σε άλλους ανθρώπους πρέπει να είσαι ένας πραγματικά ενδιαφέ
ρων και εποικοδομητικός άνθρωπος για τους άλλους. Κάθε σου 
σχέση με τον άνθρωπο — και με τη φύση — πρέπει να είναι μια 
ορισμένη, ανάλογη με το αντικείμενο της θέλησής σου, έκφραση 
της πραγματικής ατομικής ζωής σου. Όταν αγαπάς χωρίς να προ- 
καλείς ανταπόδοση .της αγάπης, δηλαδή αν η αγάπη σου σαν 
αγάπη δεν παράγει ανταπόδοση αγάπης, αν με τη ζωτική σου 
έκφραση σαν άνθρωπος που αγαπάει δεν γίνεσαι άνθρωπος που 
αγαπιέται, τότε η αγάπη σου είναι ανήμπορη, μια δυστυχία.

Μαρξ- Ένγκελς: Μανιφέστο 
του Κομμουνιστικού Κόμματος - 1848

Κατάργηση της οικογένειας! Ακόμη και οι πιο ριζοσπάστες 
αγανακτούν με την επαίσχυντη αυτή πρόθεση των κομμουνιστών.

Πού στηρίζεται η σημερινή, η αστική οικογένεια; Στο κεφά
λαιο, στο ιδιωτικό κέρδος. Σε πλήρη ανάπτυξη υπάρχει μόνο για 
την αστική τάξη· βρίσκει όμως και το συμπλήρωμά της στην 
αναγκαστική έλλειψη οικογένειας των προλετάριων και στη δη
μόσια πορνεία.

Φυσικά η οικογένεια των αστών εξαλείφεται με την εξάλειψη 
αυτού του συμπληρώματος της, και τα δυο εξαφανίζονται με την 
εξαφάνιση του κεφάλαιου.

Μας κατηγοράτε γιατί θέλουμε να καταργήσουμε την εκμε
τάλλευση των παιδιών από τους γονείς τους; Ομολογούμε αυτό το 
έγκλημα.

Λέτε, όμως, ότι καταργούμε τις πιο προσφιλείς σχέσεις γιατί 
βάζουμε στη θέση της σπιτικής ανατροφής την κοινωνική.

Και μήπως δεν καθορίζεται και η δική σας ανατροφή από την 
κοινωνία; Δεν καθορίζεται από τις κοινωνικές συνθήκες μέσα 
στις οποίες ανατρέφετε τα παιδιά σας, με την άμεση ή έμμεση 
ανάμιξη της κοινωνίας, μέσω του σχολείου κλπ.; Την επίδραση 
της κοινωνίας στην ανατροφή δεν την εφευρίσκουν οι κομμουνι
στές- αλλάζουν μόνο το χαρακτήρα της, αποσπούν την ανατροφή



από την επιρροή της κυρίαρχης τάξης.
Οι αστικές φλυαρίες για οικογένεια και ανατροφή, για την 

οικεία σχέση γονιών και παιδιών, γίνονται τόσο πιο αηδιαστικές, 
όσο περισσότερο σπάνε, σαν συνέπεια της μεγάλης βιομηχανίας, 
όλοι οι οικογενειακοί δεσμοί για τους προλετάριους, και τα παι
διά μετατρέπονται σε απλά είδη εμπορίου και σε εργαλεία εργα
σίας.

Μα εσείς οι κομμουνιστές θέλετε να φέρετε την κοινοκτημο
σύνη των γυναικών, κραυγάζει εν χορώ ολόκληρη η αστική τάξη.

Ο αστός βλέπει τη γυναίκα του σαν ένα απλό εργαλείο παρα
γωγής. Ακούει ότι τα εργαλεία παραγωγής πρόκειται να τα εκμε
ταλλεύονται από κοινού και φυσικά δεν μπορεί να σκεφτεί τίποτε 
άλλο από το ότι η μοίρα της κοινοκτημοσύνης θα χτυπήσει 
εξίσου και τις γυναίκες.

Δεν διανοείται ότι πρόκειται ακριβώς για την κατάργηση της 
θέσης των γυναικών σαν απλά εργαλεία παραγωγής.

Κατά τα άλλα δεν υπάρχει τίποτε πιο γελοίο από την υπερη
θική φρίκη των αστών μας για τη δήθεν δημόσια κοινοκτημο
σύνη των γυναικών από τους κομμουνιστές. Δεν χρειάζεται να 
εισάγουν οι κομμουνιστές την κοινοκτημοσύνη των γυναικών, 
αυτή υπήρχε σχεδόν πάντοτε.

Οι αστοί μας, ανικανοποίητοι από το γεγονός ότι έχουν στη 
διάθεσή τους τις γυναίκες και τις κόρες των προλεταρίων τους, 
χωρίς να γίνεται λόγος για την επίσημη πορνεία, βρίσκουν ιδιαί
τερη ευχαρίστηση με το να αποπλανούν ο ένας τη γυναίκα του 
άλλου.

Ο αστικός γάμος είναι στην πραγματικότητα η κοινοκτημο
σύνη των παντρεμένων γυναικών, θ α  μπορούσε κανείς το πολύ 
να κατηγορήσει τους κομμουνιστές ότι θέλουν να εισάγουν, στη 
θέση μιας υποκριτικά κρυφής, μιαν επίσημη ανοιχτόκαρδη κοι
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νοκτημοσύνη των γυναικών. Κατά τα άλλα είναι αυτονόητο ότι 
με την κατάργηση των σημερινών παραγωγικών σχέσεων, θα 
εξαφανιστεί και η κοινοκτημοσύνη των γυναικών που προκύπτει 
απ’ αυτές, δηλαδή η επίσημη και η ανεπίσημη πορνεία.

Ένγκελς: Η  καταγωγή της οικογένειας, της ατομικής 
ιδιοκτησίας κω του κράτους -1884

Εδώ φαίνεται κιόλας ότι η απελευθέρωση της γυναίκας, η 
ισοτιμία της με τον άνδρα, είναι και παραμένει αδύνατη όσο 
αποκλείεται η γυναίκα από την κοινωνική παραγωγική εργασία 
και περιορίζεται στην ιδιωτική σπιτική εργασία. Η απελευθέ
ρωση της γυναίκας θα γίνει δυνατή μόνο όταν θα μπορέσει να 
συμμετέχει σε μεγάλη κοινωνική κλίμακα στην παραγωγή, και 
όταν η σπιτική εργασία θα την απασχολεί μόνο σε ασήμαντο 
βαθμό. Και αυτό έγινε δυνατό μονάχα με τη σύγχρονη μεγάλη 
βιομηχανία, που δεν επιτρέπει απλά τη γυναικεία εργασία σε 
μεγάλη κλίμακα αλλά και την επιζητεί με όλους τους τύπους, 
έχοντας την τάση να μετατρέψει την οικιακή εργασία σε μια 
δημόσια βιομηχανία.

Ένγκελς: Το βιβλίο της αποκάλυψης -1883

Ένα αξιοσημείωτο γεγονός είναι το ότι με κάθε μεγάλο επα
ναστατικό κίνημα μπαίνει στο προσκήνιο το ζήτημα του «ελεύθε
ρου έρωτα»: για ένα μέρος των ανθρώπων σαν επαναστατική 
πρόοδος, σαν αποτίναξη παλιών παραδοσιακών δεσμών, που δεν 
είναι πια αναγκαίοι, για άλλους σαν μια καλοδεχούμενη διδασκα
λία, που με άνετο τρόπο καλύπτει κάθε είδος αχαλίνωτων πρά
ξεων ανάμεσα στον άνδρα και τη γυναίκα.
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Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Έντουαρντ Μπέρνσταϊν στη Ζυρίχη 

9 Οκτώβρη 1886

Αγαπητέ Έντε,
Αφού διάβασα με κάποια απορία τις 3 σελίδες σου με θεμελια

κούς συλλογισμούς — απορία για το πού τελικά οδηγούν — 
ξεκαρδίστηκα στα γέλια όταν επιτέλους έφτασα στην ουσία της 
υπόθεσης, ότι όλα αυτά είχαν σαν στόχο να εξηγήσουν το γάμο 
σου, που δεν έχει ανάγκη από απολύτως καμία εξήγηση. Αν όλοι 
οι προλετάριοι ήταν τόσο επιφυλακτικοί, θα έπαυε να υπάρχει το 
προλεταριάτο ή θα συνέχιζε να υπάρχει μόνο με εξώγαμα παιδιά, 
και σ’ αυτό το τελευταίο θα φτάσουμε βέβαια με μαζικό τρόπο 
όταν δεν θα υπάρχει πια προλεταριάτο. Σε συγχαίρω λοιπόν με 
όλη μου την καρδιά γιατί ξεπέρασες επιτέλους όλες τις σοβαρές 
επιφυλάξεις και έδοσες ελεύθερη πορεία στην ορμή της καρδιάς 
σου. θ α  δεις ότι ακόμη και στη δυστυχία οι δυο μαζί ζουν 
καλύτερα από τον ένα, το έχω δοκιμάσει για αρκετά μεγάλο 
διάστημα, και κατά καιρούς κάτω από πολύ φτωχές συνθήκες, και 
ποτέ δεν το μετάνοιωσα. Δόσε λοιπόν τα σέβη μου στη γυναίκα 
σου ιΡεγγίνά Σάτνερ] και μπες σύντομα και με τα δυο πόδια στον 
θάλαμο [Thalamus -  ο νυφικός κοιτώνας]. [...]

Δικός σου Φ.Ε.

Ένγκελς:[ Γκέοργκ Βερτ, ο πρώτος και πιο σημαντικός 
ποιητής του γερμανικού προλεταριάτου] -1883

Εκεί που έδειξε ο Βερτ τη μαστοριά του, εκεί που ξεπέρασε 
τον Χάινε (γιατί ήταν πιο υγιής και αγνός) και μόνον ο Γκαίτε 
ήταν ανώτερος του στη γερμανική γλώσσα, ήταν στην έκφραση 
του φυσικού, στέρεου αισθησιασμού και της σαρκικής από
λαυσης. Μερικοί από τους αναγνώστες του «Σοσιαλδημοκράτη» 
θα τρόμαζαν αν θα αναδημοσίευα εδώ τις επιμέρους πολιτιστικές 
σελίδες της «Νέας Εφημερίδας της Ρηνανίας». Δεν έχω όμως 
κατά νου να κάνω κάτι τέτιο. Παρ’ όλα αυτά δεν μπορώ να 
καταπιέσω την παρατήρηση ότι κάποτε θα έλθει και για τους
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γερμανούς σοσιαλιστές η στιγμή που θα αποτινάξουν ανοιχτά 
αυτή την τελευταία γερμανική φιλισταϊκή προκατάληψη, την 
ψεύτικη, στενοκέφαλη αστική ηθικολόγα σεμνοτυφία, που έτσι κι 
αλλιώς λειτουργεί μόνο σαν επικάλυψη για ανήθικα ανέκδοτα 
στα κλεφτά. Αν για παράδειγμα διαβάσει κανείς τα ποιήματα του 
Φράιλιγκρατ, θα σχημάτιζε πραγματικά την εντύπωση ότι οι 
άνθρωποι είναι εντελώς χωρίς γεννητικά όργανα. Και όμως κα
νένας δεν θα χαιρόταν περισσότερο ένα μικρό ανήθικο ανέκδοτο

από τον υπερσεμνότυφο στην ποίηση Φράιλιγκρατ. Είναι πια 
καιρός να συνηθίσουν οι γερμανοί εργάτες, τουλάχιστον για πρά
γματα που κάνουν οι ίδιοι κάθε μέρα ή νύχτα, για φυσικά, εν
τελώς απαραίτητα και εξαιρετικά διασκεδαστικά πράγματα, να 
μιλούν χωρίς προκατάληψη, όπως έκαναν και οι ρομανικοί λαοί, 
ο Όμηρος και ο Πλάτωνας, ο Οράτιος και ο Γιουβενάλης, όπως η 
Παλαιά Διαθήκη και η «Νέα Εφημερίδα της Ρηνανίας».

Ο Ένγκελς από το Μ άντσεστερ 
προς τον Λουίς Κούγκελμαν στο Αννόβερο 

8 Νοέμβρη 1867

Ακολουθήσατε την ιατρική μου συμβουλή και ανεβήκατε στο 
άλογο; Ξαναβρήκα, από τότε που επέστρεψα, τις ευεργετικές 
επιδράσεις της ιππασίας πολύ αποτελεσματικές- θα δείτε κι εσείς 
πόσο γρήγορα θα εξαφανιστούν, ύστερα από μια ώρα ιππασίας 
κάθε μέρα, όλες σας οι ενοχλήσεις και επιφυλάξεις απέναντι στο 
ποτό. Το οφείλετε αυτό σαν γυναικολόγος στην επιστήμη, γιατί η
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γυναικολογία έχει άμεση σχέση με το ιππεύειν και το ιππεύεσθαι 
και ένας γυναικολόγος θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να είναι και 
καλός ιππέας.

Μαρξ: Το Νομοσχέδιο για το διαζύγιο -1842

Κανένας δεν υποχρεώνεται να συνάψει γάμο· αλλά ο καθένας 
πρέπει να υποχρεωθεί, εφόσον παντρευτεί, να αποφασίσει να 
υπακούει στους νόμους του γάμου. Αυτός που παντρεύεται δεν 
κάνει, δεν εφευρίσκει το γάμο, όσο δεν εφευρίσκει και ο κολυμ
βητής τη φύση και τους νόμους του νερού και της βαρύτητας. 
Έτσι ο γάμος δεν μπορεί να προσαρμοστεί στην αυθαιρεσία του 
οποιουδήποτε αλλά η αυθαιρεσία του πρέπει να προσαρμοστεί 
στο γάμο.

Ένγκελς: Η  καταγωγή της οικογένειας, 
της ατομικής ιδιοκτησίας κω του κράτους -1 884

Το αδιάλυτο του γάμου είναι εν μέρει συνέπεια της οικονο
μικής κατάστασης, κάτω από την οποία γεννήθηκε η μονογαμία, 
εν μέρει σαν παράδοση από την εποχή κατά την οποία η συνάρ
τηση αυτής της οικονομικής κατάστασης με τη μονογαμία δεν 
είχε κατανοηθεί σωστά και ήταν αντικείμενο θρησκευτικής υπερ
βολής. Σήμερα έχει κιόλας σπάσει από χίλιες μεριές. Αν είναι 
ηθικός μόνον ο γάμος που βασίζεται στην αγάπη, τότε παραμένει 
ηθικός μόνον αυτός στον οποίο συνεχίζει να υπάρχει αγάπη. Η 
διάρκεια όμως της ατομικής ερωτικής σχέσης είναι ανάλογα με 
τα άτομα πολύ διαφορετική, ιδιαίτερα στους άνδρες, και έτσι ένα
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ουσιαστικό σταμάτημα της συμπάθειας, ή το παραμέρισμά της 
από μια νέα φλογερή αγάπη, κάνει ευεργετικό το χωρισμό τόσο 
για τα δύο μέρη όσο και για την κοινωνία. Μόνο που θα πρέπει να 
απαλλαγούν οι άνθρωποι από την ανάγκη να τσαλαβουτούν μέσα 
στην άχρηστη λάσπη μιας δίκης διαζυγίου.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τη Λουίζε Κάουτσκι στη Βιέννη 

11 Οκτώβρη 1888 (Σχέδιο)

Πολύ αγαπητή μου Λουίζε,
[ ...] Η είδηση που ανακοίνωσε ο Έντε [Έντουαρντ Μπέρν- 

σταϊν] στη Νίμη [Χέλβνα Ντέμουτ] έπεσε σε όλους μας σαν 
κεραυνός από καθαρό ουρανό*. Αλλά όταν διάβασα το γράμμα 
σας, μου σταμάτησε το μυαλό. Ξέρετε ότι από τότε που σας 
γνώρισα, σας εκτιμούσα και σας αγαπούσα όλο και περισσότερο. 
Τι είναι όμως όλα αυτά μπροστά στο θαυμασμό που προκαλεί το 
ηρωικό και αφάνταστα μεγαλόκαρδο γράμμα σας — όχι μόνο σε 
μένα αλλά σε όλους που το διάβασαν, τη Νιμ, την Τούση [Ελεά- 
νορ Μαρξ - Άβελινγκ], τον Σορλ [έμερ]; Την ίδια στιγμή που 
δεχόσαστε το πιο σκληρό χτύπημα, βρίσκετε τη δύναμη να αθωώ
σετε τον άνθρωπο από το χέρι του οποίου δεχθήκατε το ίδιο αυτό 
χτύπημα. Και άφησε μετά από πέντε χρόνια μια τέτια μεγαλό- 
καρδη γυναίκα — σταματάει το μυαλό μου.

Λέτε ότι δεν μπορεί να γίνεται λόγος για φταίξιμο του Καρλ 
[Καρλ Κάουτσκι]. Έχει καλά, ο ανώτατος δικαστής σ’ αυτή την 
περίπτωση είσαστε σεις. Αλλά αυτό δεν δίνει το δικαίωμα σε μας 
τους άλλους να είμαστε άδικοι απέναντι σας. Μιλάτε για το 
χωρισμό σαν τη μοναδική σωστή λύση αν λάβει κανείς υπόψη 
τους χαρακτήρες σας. Όμως αν οι χαρακτήρες σας ήταν πραγμα
τικά ασυμβίβαστοι, θα έπρεπε αυτό να το αντιληφθούμε κι εμείς’ 
θα περιμέναμε από καιρό κάποιον χωρισμό σαν κάτι το φυσικό, 
το αναπόφευκτο. Αλλά ας υποθέσουμε ότι υπήρχε πραγματικά

• Ο Ένγκελς ewoei την ανακοίνωση για το χωρισμό του Καρλ Κάουτσκι από τη 
αίκα του Λουίζε.
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ασυμφιλίωτο. Ο Καρλ σας απόκτησε ύστερα από αγώνες με τη 
δική του και τη δική σας οικογένεια, ήξερε τις θυσίες σας γι’ 
αυτόν, έζησε πέντε χρόνια ευτυχισμένος, όπως τουλάχιστον γνω
ρίζουμε, μαζί σας. Έτσι δεν είναι δυνατό να τον αναστάτωσε 
κόποια στιγμιαία δυσαρέσκεια, για να χρησιμοποιήσω τη δική 
σας διατύπωση. Και αν κάποιο καινούργιο πάθος, που παρουσιά
στηκε ξαφνικά, τον οδήγησε σ’ αυτό το ακραίο βήμα, δεν θα 
έπρεπε να το κάνει τόσο βεβιασμένα και προπάντων θα έπρεπε να 
αποφύγει την παραμικρή υποψία ότι κάνει αυτό το βήμα κάτω 
από την επίδραση ανθρώπων, που δεν ήθελαν το δεσμό του με 
σας και που ίσως, ακόμη και σήμερα, δεν σας συγχώρεσαν ποτέ 
εντελώς το ότι υπήρξατε η γυναίκα του.

Λέτε για τον Καρλ: η φύση του θα καταστραφεί χωρίς την 
αγάπη, χωρίς το πάθος. Αν αυτή η φύση εκφράζεται με το να 
χρειάζεται κάθε λίγα χρόνια μια καινούργια αγάπη, θα έπρεπε να 
αντιληφθεί ο ίδιος ότι, κάτω από τις σημερινές συνθήκες, μια 
τέτια φύση είτε θα εξολοθρευόταν είτε θα έμπλεκε τον εαυτό του 
και άλλους σε ατέλειωτες τραγικές συγκρούσεις.

Αυτό, αγαπητή Λουίζε, θεώρησα ότι είχα την υποχρέωση να 
σας πω. Επιπλέον οι κοινωνικές μας συνθήκες είναι τέτιες, ώστε 
να διευκολύνεται με όλους τους τύπους ένας άνδρας να προξενή
σει στη γυναίκα την πιο βαριά αδικία' και πόσοι άνδρες δεν 
υπάρχουν που αθωώνουν τον εαυτό τους από ένα τέτιο φταίξιμο; 
Πηγαίνετε, δεν είσαστε άξιοι των γυναικών! έλεγε ένας από τους 
πιο μεγάλους, που το ήξερε από τη δίκιά του πείρα καλύτερα απ’ 
όλους. Και αυτό είπα στον εαυτό μου για άλλη μια φορά όταν 
διάβασα το γράμμα σας.

Δεν μπορούσε αυτή η υπόθεση να βγει από το μυαλό μας. Η 
Νιμ κι εγώ μιλάμε συνέχεια γι’ αυτό σαν κάτι το αδιανόητο, 
αδύνατο. Της είπα: ο Καρλ θα ξυπνήσει ένα πρωί σαν από βαθύ 
όνειρο και θα καταλάβει ότι έκανε τη μεγαλύτερη τρέλα της ζωής 
του. Κι αυτό φαίνεται ότι πάει να γίνει γιατί, όπως γράφει στον 
Έντε, η νέα ερωμένη του τον εγκατέλειψε και αμέσως, στις 
πρώτες πέντε ημέρες, ερωτεύθηκε τον αδελφό του τον Χανς και 
τον αρραβωνιάστηκε.

Είχαμε όλοι μας τόσο χαρεί, που θα σας ξαναβλέπαμε εδώ και 
είχαμε τόσο λυπηθεί όταν λάβαμε στη Νέα Υόρκη την είδηση
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από τον Πέρσι [Ρόσερ] ότι εσείς κι ο Καρλ θα μένατε το χειμώνα 
στη Βιέννη. Όμως ότι δεν θα ξαναδούμε πια εδώ σε μας το 
αγαπημένο σας πρόσωπο, αυτό δεν θέλει να χωρέσει στο μυαλό 
της Νιμ και στο δικό μου. Και ποιος ξέρει τι θα συμβεϊ, ποιος 
ξέρει αν κάποια μέρα δεν θα καθίσετε ξανά στην παλιά καρέκλα, 
που τόσο συχνά καθόσαστε.

Ό ,τι όμως κι αν συμβεί, είμαι βέβαιος γι’ αυτό, ο ηρωισμός 
σας θα σας οδηγήσει στο ξεπέρασμα όλων των δυσκολιών, στη 
νίκη σ’ όλους τους αγώνες, θ α  σας συνοδεύουν οι πιο εγκάρδιες 
ευχές μου και της Νιμ. Ό ,τι μπορούμε να κάνουμε για σας, θα το 
κάνουμε με χαρά- είμαστε απόλυτα στη διάθεσή σας κι αν η 
μοίρα σας φέρει ξανά προς τα δω, σε κάθε περίπτωση θεωρείστε 
το σπίτι μας σαν δικό σας.

Με όλη μας την καρδιά οι δικοί σάς

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Καρλ Κάουτσκι στη Βιέννη 

17 Οκτώβρη 1888

Αγαπητέ Κάουτσκι,
Την απάντησή μου στο γράμμα σου μπορώ μόνο να την 

αρχίσω μ’ αυτό που έγραψα και στη Λουίζε: έχει σταματήσει το 
μυαλό μου μ’ αυτό που συνέβηκε ανάμεσά σας. Αν υπήρχε κάποια 
σοβαρή διαταραχή τότε θα έπρεπε, ακόμη και στον πιο ελάχιστο 
βαθμό, να είχε φανεί εδώ σε μας, συγκεκριμένα όταν είχατε έλθει 
με τους Άβελινγκ στο Ντόντγουελ. Όμως κανείς δεν αντιλή- 
φθηκε τίποτε, εκτός από τον Έντε [Έντουαρντ Μπέρνσταϊν],

Λες ο ίδιος ότι και η Λουίζε δεν ήθελε να το αναγνωρίσει, και 
με την εκπληκτική μεγαλοψυχία της, που έδειξε σ’ όλη αυτή την 
υπόθεση, δέχομαι απόλυτα ότι λέει αυτό που αισθάνεται και 
πιστεύει. Μπορεί όμως να έχετε και οι δύο δίκιο. Χρονολογείς τη 
δυσφορία σου εδώ και πάνω από ένα χρόνο. Αυτό σας φέρνει 
περίπου όταν είσαστε στο Βέντνορ. Οι συγγενείς σου δεν έβλε
παν με ευχαρίστηση το γάμο σας. Ξέρω από πείρα, από τη δική 
μου οικογένεια, πόσο δύσκολο, και προς στιγμή αδύνατο, είναι 
για τους γονείς να αποδεχτούν σαν πεθερικά ένα παιδί, που μπήκε
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στην οικογένεια ενάντια στη θέλησή τους. Οι γονείς έχουν τις 
καλύτερες προθέσεις στο νου τους, αλλά αυτές οι καλύτερες 
προθέσεις, δεν έχουν στις περισσότερες περιπτώσεις κανένα 
άλλο αποτέλεσμα από την κόλαση για το γαμπρό ή τη νύφη τους, 
και έμμεσα και για το δικό τους παιδί. Ο κάθε άνδρας έχει κάτι να 
ψέξει στη γυναίκα του και αντίστροφα' αυτό γίνεται στον κανόνα. 
Όμως με την καλοπροαίρετη ανάμιξη τρίτων μπορεί αυτή η 
κριτική συμπεριφορά να κλιμακωθεί σε δυσφορία και σε μόνιμη 
διαταραχή. Αν είναι έτσι, στην περίπτωσή σας, έχετε και οι δύο 
δίκιο: Η Λουίζε γιατί δεν βλέπει μεταξύ σας κάποια αιτία διατα
ραχής* κι εσύ που θεωρείς τη σχέση διαταραγμένη από τα πρά
γματα.

Αν τώρα η διαταραχή ήταν τόσο σημαντική — αδιάφορο από 
ποια αιτία — ώστε να πάρεις την απόφαση του χωρισμού, θα 
έπρεπε κατά τη γνώμη μου πριν απ’ όλα να εξεταστεί η διαφορε
τική θέση της γυναίκας και του άνδρα στις σημερινές συνθήκες. 
Ο χωρισμός δεν βλάπτει καθόλου κοινωνικά τον άνδρα, διατηρεί 
ολόκληρη τη θέση του στη ζωή, γίνεται απλά ξανά ανύπαντρος. Η 
γυναίκα χάνει τελείως τη θέση της, πρέπει να ξαναρχίσει από την 
αρχή και μάλιστα κάτω από πιο δύσκολες περιστάσεις. Γι’ αυτό 
όταν η γυναίκα κάνει λόγο για χωρισμό, ο άνδρας μπορεί να τα 
κάνει όλα, να παρακαλέσει και να εκλιπαρήσει, χωρίς να ταπει
νωθεί- αντίθετα αν ο άνδρας κάνει μόνο κάποιο μικρό υπαινιγμό 
για χωρισμό, η γυναίκα, αν σέβεται τον εαυτό της, σχεδόν αναγ
κάζεται να του κάνει αμέσως κάθε χατίρι. Απ’ αυτό βγαίνει ότι ο 
άνδρας μόνο στην έσχατη περίπτωση, μόνο ύστερα από ώριμη 
σκέψη, μόνο έχοντας πλήρη καθαρότητα για την αναγκαιότητα 
της υπόθεσης, έχει το δικαίωμα να κάνει αυτό το έσχατο βήμα, 
και τότε μόνο με τον πιο διακριτικό τρόπο.

Παραπέρα: Μια σοβαρή διαταραχή δεν μπορεί να υπάρξει 
χωρίς να την αισθάνονται και τα δύο μέρη. Και γνωρίζεις αρκετά 
καλά τη Λουίζε για να ξέρεις ότι σ’ αυτή την περίπτωση θα ήταν 
η πρώτη που θα ελευθέρωνε τον εαυτό της κι εσένα. Αν όμως 
ήθελες, παρ’ όλα αυτά, να κάνεις το πρώτο βήμα, τότε θα άξιζε 
πραγματικά για τη Λουίζε να το έκανες με πλήρη συνείδηση και 
όχι μέσα στην παραζάλη, στην οποία βρισκόσουν στον Σανκτ 
Γκίλγκεν, και που τόσο γρήγορα ξεθύμανε.
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Αρκετά. Όπως είπα, για μας όλους, εκτός από τον Έντε, η 
υπόθεση είναι καθαρά αδιανόητη. Στη διάρκεια που δεν σου 
άρεσε πια, η Λουίζε κέρδισε εδώ πολλούς φίλους, την αγαπού
σαμε όλο και περισσότερο, σε ζηλεύαμε γι' αυτήν. Και επιμένω, 
έκανες την πιο μεγάλη βλακεία της ζωής σου.

Λες ότι πρέπει να μείνεις στη Βιέννη. Φυσικά εσύ θα πρέπει 
να ξέρεις καλύτερα. Εγώ στη θέση σου θα αισθανόμουν την 
ανάγκη να ξεκαθαρίσα) με τον εαυτό μου, σε κάποια σχετική 
μοναξιά, μακριά απ’ όλους τους συμμετέχοντες, το χαρακτήρα 
και την έκταση όσων συνέβηκαν.

Και μ’ αυτά αρκετά γι’ αυτό το θέμα. [...]
Δικός σου Φ. Ένγκελς

Ένγκελς: Βασικές αρχές του κομμουνισμού -1 8 4 7

21. Ε[ρώτηση]: Ποιαν επίδραση θα έχει η κομμουνιστική κοι
νωνική τάξη στην οικογένεια;

Α[πάντηση]: θ α  κάνει τη σχέση των δύο φύλων μια καθαρά 
ιδιωτική σχέση, που θα αφορά μόνο τα συμμετέχοντα πρόσωπα 
και όπου η κοινωνία δεν θα πρέπει να ανακατεύεται. Αυτό μπορεί 
να το κάνει γιατί θα έχει παραμερίσει την ιδιωτική ιδιοκτησία

και θα ανατρέφει από κοινού τα παιδιά, καταστρέφοντας έτσι τις 
δύο βάσεις του μέχρι σήμερα γάμου, την εξάρτηση της γυναίκας 
από τον άνδρα και των παιδιών από τους γονείς, μέσω της ιδιω
τικής ιδιοκτησίας. Εδώ υπάρχει και η απάντηση στις κραυγές των 
υπερηθικών, στενοκέφαλων αστών ενάντια στην κομμουνιστική 
κοινοκτημοσύνη των γυναικών. Η κοινοκτημοσύνη των γυναι
κών είναι μία σχέση που ανήκει ολοκληρωτικά στην αστική 
κοινωνία και που στις μέρες μας υπάρχει ολοκληρωμένα με την



πορνεία. Η πορνεία βασίζεται όμως στην ιδιωτική ιδιοκτησία και 
θα πέσει μαζί της. Η κομμουνιστική οργάνωση, λοιπόν, αντί να 
εισάγει την κοινοκτημοσύνη των γυναικών, αντίθετα την καταρ
γεί.

Ένγκελς: Η  καταγωγή της οικογένειας, 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους - 1884

Η πλήρης ελευθερία στη σύναψη γάμου μπορεί λοιπόν να 
πραγματοποιηθεί γενικά μόνο όταν η κατάργηση της κεφαλαιο
κρατικής παραγωγής και των σχέσεων ιδιοκτησίας, που έχουν 
δημιουργηθεί απ’ αυτήν, θα έχει απομακρύνει όλους τους δευτε- 
ρεύοντες οικονομικούς λόγους, που τώρα ασκούν ακόμη τεράστια 
επιρροή στην εκλογή συζύγου. Τότε δεν θα υπάρχει κανένα άλλο 
κίνητρο από την αμοιβαία συμπάθεια. [... ]

Αυτό λοιπόν που μπορούμε να υποθέσουμε σήμερα για τη 
ρύθμιση των σεξουαλικών σχέσεων μετά το επικείμενο σάρωμα 
της κεφαλαιοκρατικής παραγωγής, έχει κυρίως αρνητικό χαρα
κτήρα, περιορίζεται περισσότερο σ’ αυτό που πρόκειται να λεί- 
ψει. Τι θα προστεθεί όμως; Αυτό θα αποφασιστεί όταν θα αντρω- 
θεί μια νέα γενιά, μια γενιά από άνδρες που δεν θα βρίσκονται 
ποτέ στη ζωή τους στην ανάγκη να εξαγοράσουν το δόσιμο μιας 
γυναίκας με χρήματα ή με άλλα κοινωνικά μέσα εξουσίας· καθώς 
και από γυναίκες που ποτέ δεν θα βρεθούν στην ανάγκη να 
δοθούν σ’ έναν άνδρα για κανέναν άλλο λόγο εκτός από την 
πραγματική αγάπη, ούτε να αρνηθούν το δόσιμο στον αγαπημένο 
τους από φόβο για τις οικονομικές συνέπειες. Όταν θα υπάρξουν 
αυτοί οι άνθρωποι, θα γράφουν στα παλιά τους παπούτσια αυτά 
που πιστεύονται σήμερα για το τι θα έπρεπε να κάνουν θα έχουν 
τη δική τους πρακτική, καθώς και την κοινή τους γνώμη που θα 
προέρχεται απ’ αυτήν και που θα αφορά την πρακτική του κα- 
θενός· τελεία και παύλα.
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Αυτοί που αγαπούν 
και αγαπιούνται

Ο Μαρξ από το Βερολίνο 
προς τον Χάινριχ Μαρξ στο Τρίερ 

10/11 Νοέμβρη 1837

Όταν σας άφησα δημιουργήθηκε για μένα ένας νέος κόσμος, 
αυτός της αγάπης και μάλιστα στην αρχή μιας αγάπης ποτι
σμένης από νοσταλγία, άδειας από ελπίδα. Ακόμη και το ταξίδι 
για το Βερολίνο, που διαφορετικά θα με γοήτευε στον ανώτερο 
βαθμό, θα με παρακινούσε να παρατηρώ τη φύση, θα με φλόγιζε 
χαρά για τη ζωή, με άφησε ψυχρό, μου χάλασε πολύ το κέφι, γιατί 
τα βράχια που είδα, δεν ήταν πιο απότομα, πιο ατίθασα από τα 
συναισθήματα της ψυχής μου, οι μεγάλες πόλεις δεν ήταν πιο 
ζωντανές από το αίμα μου, τα τραπέζια των πανδοχείων δεν ήταν 
πιο φορτωμένα, πιο βαριά από τα δέματα της φαντασίας που 
κουβαλούσα, και τέλος η τέχνη δεν ήταν πιο όμορφη από την 
Τζένη [φον Βεστφάλεν].

Ο Μαρξ από την Κολωνία 
προς τον Άρνολντ Ρούγκε στη Δρέσδη

13 Μάρτη 1843

Μπορώ να σας διαβεβαιώσω χωρίς ρομαντισμό ότι είμαι ερω
τευμένος από το κεφάλι μέχρι τα πόδια και μάλιστα πολύ σο
βαρά. Είμαι κιόλας αρραβωνιασμένος πάνω από 7 χρόνια και η 
μνηστή μου έχει δόσει τους πιο σκληρούς αγώνες, που έχουν 
υποσκάψει σχεδόν την υγεία της, από τη μια με τους πονόψυχους 
αριστοκρατικούς συγγενείς της, για τους οποίους ο «κύριος στους
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ουρανούς» και ο «κύριος στο Βερολίνο» αποτελούν όμοια αντι
κείμενα λατρείας, από την άλλη με την ίδια την οικογένειά μου, 
όπου έχουν κάνει τη φωλιά τους ορισμένοι παπάδες και άλλοι 
εχθροί μου. Γι’ αυτό το λόγο εγώ και η μνηστή μου έχουμε 
αγωνιστεί για πολλά χρόνια ενάντια σε περισσότερες περιττές 
και διαβρωτικές περιστάσεις από μερικούς άλλους, που είναι 
τρεις φ ρ ές  μεγαλύτεροι μας και που μιλάνε συνέχεια για την 
«εμπειρία της ζωής» τους (προσφιλής λέξη του «Juste-milieu» μας 
[παρατσούκλι για τον Έντγκαρ Μπάουερ].

Ο Μαρζ από το Μ άντσεστερ 
προς την Τζένη Μ αρζ στο Λονδίνο 

11 Ιούνη 1852

Αγαπητή καρδούλα!
Το γράμμα σου μου έδοσε μεγάλη χαρά. Δεν χρειάζεται κατά 

τ’ άλλα πάντα να ντρέπεσαι να μου τα λες όλα. Όταν ζεις, μικρέ 
διαβολάκο, την πικρή πραγματικότητα, είναι απόλυτα φυσικό να 
θέλω να ζω κι εγώ, τουλάχιστον ιδεατά, τα βάσανα. Ξέρω κατά τ’ 
άλλα πόσο είσαι ατέλειωτα ελαστική και πως το πιο μικρό η>νοϊ- 
κό γεγονός σου ξαναδίνει ζωντάνια. Ελπίζω να λάβεις κιυλας 
αυτή την εβδομάδα ή το πολύ μέχρι τη Δευτέρα 5 λίρες.[...]

Φιλιά και χαιρετίσματα στα παιδάκια μου από μένα.
Δικός σου Κ. Μ.

Ο Μαρζ από το Μάντσεστερ 
προς την Τζένη Μαρζ στο Τρίερ 

21 Ιούνη 1856

Αγαπούλα της καρδιάς μου.
Σου γράφω ξανά, γιατί είμαι μόνος και γιατί ντρέπομαι να 

συζητάω μαζί σου στο μυαλό μου, χωρίς να ξέρεις ή ν’ ακούς εσύ 
τίποτε ή να μπορείς να μου απαντήσεις.

Άσχημο όπως είναι το πορτραίτο σου, μου προσφέρει τις 
καλύτερες υπηρεσίες και τώρα καταλαβαίνω γιατί οι «μαύρες
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μαντόνες», τα πιο βέβηλα πορτραΐτα της Παναγίας, μπορούν και 
βρίσκουν τους πιο αδιάφθορους λατρευτές και μάλιστα περισσό
τερους λατρευτές από τα καλά πορτραΐτα. Πάντως καμιά από τις 
μαύρες αυτές εικόνες της Παναγίας ποτέ δεν φιλήθηκε πιο πολύ, 
από τη φωτογραφία σου, που, παρά το ότι δεν είναι μαύρη αλλά 
στρυφνή, σε καμία περίπτωση δεν αντικαθρεφτίζει το αγαπη
μένο, γλυκό, για φίλημα, «ντόλτσε» πρόσωπό σου. Εγώ όμως 
διορθώνω τις ακτίνες του ήλιου που σε ζωγράφισαν λαθεμένα και 
βρίσκω ότι τα μάτια μου, αν και έχουν τόσο καταστραφεί από το 
φως της λάμπας και τον καπνό, μπορούν να ζωγραφίσουν, όχι 
μόνο στα όνειρα αλλά και ξύπνια. Σε έχω ζωντανή μπροστά μου, 
και σε έχω στα χέρια μου, και σε φιλάω από το κεφάλι μέχρι τα 
πόδια, και πέφτω μπροστά σου στα γόνατα, και ψιθυρίζω: «Μαν
τάμ, σας αγαπώ». Και σας αγαπώ πραγματικά, περισσότερο απ’ 
ό,τι αγάπησε ποτέ ο Μαύρος της Βενετίας. Ψεύτικους και κίβδη
λους φτιάχνει τους χαρακτήρες ο ψεύτικος και κίβδηλος κόσμος. 
Ποιος από τους πολλούς συκοφάντες και φαρμακόγλωσσους 
εχθρούς μου με κατηγόρησε ποτέ ότι έχω το ταλέντο να παίξω 
τον πρώτο ρόλο εραστή σε θέατρο δεύτερης κατηγορίας; Και 
όμως είναι αλήθεια. Αν οι απατεώνες είχαν χιούμορ θα ζωγράφι
ζαν από τη μια μεριά «τις σχέσεις παραγωγής και κυκλοφορίας» 
και από την άλλη εμένα γονατιστό στα πόδια σου. Look to this 
picture and to that [κοιτάξτε αυτή την εικόνα και σ’ αυτό], θα 
έπρεπε να γράψουν από κάτω. Αλλά είναι ηλίθιοι απατεώνες και 
ηλίθιοι θα μείνουν in seculum seculorum [στους αιώνες των 
αιώνων.].

Μια απουσία για λίγο είναι καλή, γιατί με τη συνεχή παρουσία 
όλα τα πράγματα φαίνονται πολύ όμοια για να τα ξεχωρίσει 
κανείς. Ακόμη και οι πύργοι, όταν είναι κοντά, φαίνονται σαν 
νάνοι, ενώ το μικρό και καθημερινό, όταν παρατηρηθεί από 
κοντά, μεγαλώνει υπερβολικά. Έτσι είναι και με τα πάθη. Οι 
μικρές συνήθειες που παίρνουν παθιασμένη μορφή, όταν πέφτουν 
επάνω σε κάποιον από κοντά, εξαφανίζονται μόλις το άμεσο 
αντικείμενό τους ξεφύγει από το μάτι. Τα μεγάλα πάθη, που 
παίρνουν τη μορφή μικρών συνηθειών επειδή είναι κοντά το 
αντικείμενό τους, μεγαλώνουν και παίρνουν ξανά το φυσικό τους 
μέγεθος, με τη μαγική επίδραση της απόστασης. Έτσι γίνεται και

41



με την αγάπη μου. Ακόμη κι αν μου ξεφύγεις για λίγο με ένα απλό 
όνειρο, ξέρω αμέσως ότι αυτός ο χρόνος ήταν χρήσιμος για να 
μεγαλώσει η αγάπη μου, όπως συμβαίνει στα φυτά, με τον ήλιο 
και τη βροχή. Η αγάπη μου για σένα, αμέσως μόλις βρεθεί 
μακριά, φαίνεται σαν αυτό που είναι, σαν ένας γίγαντας, που 
μέσα της συμπιέζεται όλη η πνευματική ενεργητικότητα και ό,τι 
χαρακτηρίζει την καρδιά μου. Αισθάνομαι ξανά σαν άνδρας, 
γιατί αισθάνομαι ένα μεγάλο πάθος και η πολυπραγμοσύνη, στην 
οποία μας μπλέκουν οι σπουδές και η σύγχρονη παιδεία, καθώς 
και ο σκεπτικισμός, με τον οποίο αναγκαστικά βλέπουμε τις 
ελλείψεις όλων των υποκειμενικών και αντικειμενικών εντυπώ
σεων, έχουν δημιουργηθεί ειδικά για να μας κάνουν όλους μικρο
πρεπείς και αδύνατους και γκρινιάρηδες και αναποφάσιστους. 
Όμως η αγάπη, όχι για τον άνθρωπο του Φόυερμπαχ, όχι για το 
μεταβολισμό του Μολεσότ, όχι για το προλεταριάτο, αλλά η 
αγάπη για την αγαπούλα και ιδιαίτερα για σένα, κάνει τον άνδρα 
πάλι άνδρα.

θ α  χαμογελάσεις, γλυ.αά μου καρδιά, και θα ρωτήσεις, πώς 
μου ήλθε ξαφνικά όλη αυτή η ρητορική; Αλλά αν μπορούσα να 
σφίξω τη γλυκιά σου άσπρη καρδιά στη δική μου, θα σώπαινα και 
δεν θα ’λεγα ούτε λέξη. Επειδή δεν μπορώ να σε φιλήσω με τα 
χείλια είμαι αναγκασμένος να σε φιλώ με λόγια, θ α  μπορούσα 
πραγματικά να κάνω ακόμα και στίχους και να ξαναγράψω τα 
«Libri Tristium» του Οβίδιου, στα γερμανικά Βιβλία της θλίψης. 
Είχε απλά εξοριστεί από τον αυτοκράτορα Αύγουστο. Εγώ όμως 
έχω εξοριστεί από σένα, κι αυτό δεν το είχε καταλάβει ο Οβίδιος.

Υπάρχουν πραγματικά πολλά θηλυκά στον κόσμο, και μερικά 
απ’ αυτά είναι όμορφα. Αλλά πού θα ξαναβρώ ένα πρόσωπο, όπου 
κάθε του γραμμή, ακόμη και κάθε του ρυτίδα, ξυπνάει ξανά τις 
πιο μεγάλες και πιο γλυκές αναμνήσεις της ζωή μου; Ακόμη και
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τους ατέλειωτους πόνους μου, τις πιο αναντικατάστατές μου απώ
λειες*, διαβάζω στο γλυκό σου πρόσωπο, και τα φιλιά με κάνουν 
να ξεπερνώ τον πόνο, όταν φιλώ το γλυκό σου πρόσωπο.

«θαμμένος μέσα στα χέρια της, αναστημένος από τα φιλιά»
— δηλαδή στα χέρια σου και από τα φιλιά σου, και θα χάριζα 
στους Βραχμάνους και στον Πυθαγόρα τη διδασκαλία τους για τη 
μετεμψύχωση καθώς και στο χριστιανισμό τη διδασκαλία του για 
την Ανάσταση. [...] '

Αντίο γλυκιά μου καρδιά. Σε φιλώ πολλές χιλιάδες φορές 
καθώς και τα παιδιά.

Δικός σου Καρλ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς την Τζένη Μαρξ στο Τρίερ 

8Αυγούστου 1856

Γλυκιά, ακριβή, μοναδική καρδιά.
Ταυτόχρονα με το γράμμα σου έλαβα σήμερα το πρωί ένα 

μπιλιέτο από τον Φρέντερικ [Φρίντριχ Ένγκελς], που περιείχε 15 
τ[άληρα] για τη Λένχεν [Χέλενα Ντέμουτ]. Ειδοποίησε την, γιατί 
είναι πολύ ακριβής σ’ αυτά τα πράγματα. Αύριο θα γράψω περισ
σότερα [...]

Όσο κι αν νοσταλγώ εσένα και τα παιδιά — κι αυτό είναι 
quite [εντελώς] απερίγραπτο — επιθυμώ να μείνετε 8 ημέρες 
ακόμη στο Τρίερ. θ α  κάνει σε σένα και στα παιδιά πάρα πολύ 
καλό. Περισσότερα αύριο.

Δικός σου Κ. Μ.

• Ο Μαρξ αναφέρβται εδώ σιο θάνατο των παιδιών του: Γκουΐντο, Φραντσϊσκα 
και Έντγκαρ.
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Ο Ένγκελς από το Μ άντσεστερ 
προς τον Μαρζ στο Λονδίνο 

7 Γενάρη 1863

Η Μαίρη [Μπαρνς] πέθανε [...] Δεν μπορώ να σου πω καθόλου 
πώς αισθάνομαι. Το φτωχό κορίτσι με αγάπησε με όλη του την 
καρδιά.

Ο Ένγκελς από το Μ άντσεστερ 
προς τον Μ αρζ στο Λονδίνο 

26 Γενάρη 1863

Δεν μπορεί να έχει ζήσει κανείς τόσα πολλά χρόνια με μια 
γυναίκα, χωρίς να αισθάνεται φρικτά με το θάνατό της. Αισθάν- 
θηκα ότι μαζί της θάφτηκε και το τελευταίο κομμάτι της νιότης 
μου.

Ο Μαρζ από το Τρίερ 
προς την Τζένη Μ αρζ στο Λονδίνο 

15 Δεκέμβρη 1863

Αγαπητή καλή Τζένη της καρδιάς.[...] Αν σου γράφω μετά από 
τόσον καιρό, αυτό δεν οφείλεται ασφαλώς σε ξεχασιά. Αντίθετα. 
Πήγαινα καθημερινά με ευλάβεια στο παλιό σπίτι των Βέστφαλ 
(στη Ραίμερστράσσε), που με ενδιαφέρει περισσότερο απ’ όλες τις 
ρωμαϊκές αρχαιότητες, γιατί μου θυμίζει την πιο ευτυχισμένη 
εποχή της νιότης και γιατί έκρυβε μέσα του τον καλύτερό μου 
θησαυρό. Επιπλέον με ρωτάνε κάθε μέρα, αριστερά και δεξιά, για 
το quondam (τότε) «ομορφότερο κορίτσι του Τρίερ» και για τη 
«βασίλισσα των χορών». Είναι καταραμένα ευχάριστο για έναν



άνδρα, όταν η γυναίκα του συνεχίζει να ζει στη φαντασία μιας 
ολόκληρης πόλης σαν «μαγεμένη πριγκήπισσα».[...]

Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους. Φιλιά σε όλους από μένα και 
ιδιαίτερα πολλές χιλιάδες φορές στον Chinese Successor [κινέζο 
διάδοχο του θρόνου - την Ελεάνορ Μαρξ].

Δικός σου Καρλ

(Ελπίζω με το επόμενο γράμμα να μπορέσω να σου στείλω 
χρήματα).

Ο Ένγκελς από το Ράμσγκέιτ 
προς την Ίντα Πάουλι στο Ράινάου

27 Αογούστου 1876

Συνεχίζουμε παρά τον καιρό τα μπάνια, μια και η θάλασσα 
είναι ακόμη ζεστή και τα τεράστια κύματα γίνονται όλο και 
ωραιότερα με τον αέρα, κρατώντας μας ζεστούς· ειδικά αυτά τα 
κρύα θαλασσινά μπάνια επιδρούν πολύ δραστικά και η γυναίκα 
μου [Λύντια Μπαρνς] έχει ξεκουραστεί θαυμάσια από τότε που 
μπαίνει στο νερό. Την Παρασκευή θα ετοιμάσουμε ξανά τα πράγ
ματά μας και θα ξαναβρούμε, ελπίζω, επιτέλους την ησυχία μας. 
Και οι δυο μας έχουμε τώρα χορτάσει τις ανέμελες περιηγήσεις 
με την καρδιά μας, η γυναίκα μου νοσταλγεί την κουζίνα της, εγώ 
το γραφείο μου και οι δυο μας το μεγάλο φαρδύ κρεβάτι.

Ο Μαρξ από το Αρζεντέιγ 
προς τον Ένγκελς στο Μπρίντλινγκτον Κέι 

3 Αογούστου 1881

Οι προσωρινές «βελτιώσεις» φυσικά δεν εμποδίζουν τη φυσι
κή πρόοδο του κακού* αλλά εξαπατούν τη γυναίκα μου και δυνα
μώνουν την Τζένη [ Λονγκέ] στην πίστη — παρά τις αντιρρήσεις

* Η γυναίκα του Μαρξ Τζένη υκέφρβ αχό καρκίνο της μήτρας και χέθανε στις 2 
Δεκέμβρη 1881.
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μου — ότι η παραμονή στο Αρζεντέιγ θα πρέπει να παραταθεί 
όσο γίνεται περισσότερο. Ξέρω την υπόθεση καλύτερα και γι’ 
αυτό φοβάμαι περισσότερο. Για πρώτη φορά χτες τη νύχτα είχα 
ξανά έναν σχετικά ήσυχο ύπνο. Αισθάνομαι τόσο άδειο 
το κεφάλι μου, σαν να γυρίζει μέσα του μια μυλόπετρα. Γι’ 
αυτό έμεινα μέχρι τώρα αποκλειστικά στο Αρζεντέιγ και δεν 
επισκέφτηκα ούτε το Παρίσι, ούτε έγραψα έστω και μια γραμμή 
για να ενθαρρύνω κάποιο πρόσωπο να έλθει να μ’ επισκεφτεί.

Ο Μαρζ από το Λονδίνο 
προς την Τζένη Λονγκέ στο Αρζεντέιγ

7 Δεκέμβρη 1881

Αγαπητή, καλή μικρή μου Τζένη.
θα  το βρίσκεις σίγουρα φυσικό ότι αυτή τη στιγμή* δεν έχω 

κέφι για «γράψιμο» και γι’ αυτό σου στέλνω μόλις τώρα αυτές τις 
λίγες γραμμές. Επειδή δεν είχα ακόμη βγει από το θάλαμο των 
ασθενών, η ιατρική απαγόρευση για τη συμμετοχή μου στην 
κηδεία ήταν αδυσώπητη. Και εγώ συμμορφώθηκα γιατί η ακριβή 
που χάθηκε είχε πει στη νοσοκόμα μια μέρα πριν το θάνατό της, 
με την ευκαιρία συζήτησης γύρω από την αμέλεια για κάποιες 
τελετουργίες: «We are no such external people!» [Δεν είμαστε 
τέτιοι εζωστρεφεΐς άνθρωποι!] [...]

Τώρα είμαι εξαιρετικά ευτυχής έχοντας την ανάμνηση, ότι 
τόλμησα το ταξίδι στο Παρίσι, παρά τις πολλές επιφυλάξεις! 'Οχι 
μόνο για το διάστημα που πέρασε η αξέχαστη μαζί σου και τα 
παιδιά — που δεν τον επίσκιαζε «σχεδόν καθόλου» η εικόνα of a 
certain domestic bully et Mirabeau de la cuisine [κάποιου σπιτι
κού τυράννου και Μιραμπό της κουζίνας] — αλλά και το ξανά- 
νιωμα που έζησε σ’ αυτό το διάστημα της τελευταίας περιόδου 
της αρρώστιας! Είναι απόλυτα βέβαιο ότι η δική σου παρουσία 
και των παιδιών σ’ αυτό το διάστημα δεν την αναστάτωσε περισ
σότερο αλλά είχε μια ιδανική απασχόληση μαζί σας!

* Βλέχε την κροηγοΰμβνη σημείωση.
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Ο τόπος ανάπαυσής της είναι αρκετά κοντά σ’ αυτόν του 
αγαπημένου «Τσαρλς» [Τσαρλς Αονγκέ*].

Αποτελεί παρηγοριά για μένα το ότι την εγκατάλειψαν έγ
καιρα οι δυνάμεις της. Λόγω της εξαιρετικά σπάνιας θέσης του 
όγκου — που μπορούσε να κινηθεί, να σπρωχτεί — άρχισαν οι 
χαρακτηριστικοί ανυπόφοροι πόνοι μόνο τις τελευταίες μέρες 
(και τότε ήταν ακόμα δυνατό να τιθασευτούν με ενέσεις μορ
φίνης, που τις κράτησε σκόπιμα ο γιατρός για το τέλος, γιατί με 
παρατεταμένη χρήση χάνουν όλη την αποτελεσματικότητά τους). 
Όπως είχε προβλέψει ο δρ. Ντόνκιν, η εξέλιξη της αρρώστιας 
πήρε τη μορφή μιας βαθμιαίας εξασθένισης των δυνάμεων, όπως 
στη γεροντική αδυναμία. Ακόμη και στη διάρκεια των τελευταίων 
ωρών δεν είχε επιθανάτια αγωνία αλλά αποκοιμήθηκε σιγά-στγά' 
τα μάτια της ήταν πιο μεγάλα, πιο όμορφα, πιο λαμπερά απ’ όσο 
ποτέ!

Με την ευκαιρία. Ο Ένγκελς — που ήταν όπως πάντα με τη 
μεγαλύτερη πίστη στο πλευρό μου — σου έστειλε ύστερα από 
παράκλησή μου ένα φύλλο του Irish World [Ιρλανδέζικος Κό
σμος], όπου βρίσκεται μια διακήρυξη κατάργησης της (ιδιωτικής) 
ιδιοκτησίας στη γη από την πλευρά ενός ιρλανδού επίσκοπου. 
Αυτό ήταν ένα από τα τελευταία νέα που είπα στη μαμά σου και 
αυτή είχε τη γνώμη ότι ίσως θα μπορούσες να το δόσεις σε 
κάποιο French paper [ γαλλικό φύλλο] για να τρομάξουν οι γάλλοι 
κληρικοί. Σίγουρα αποδεικνύει ότι αυτοί οι κύριοι ξέρουν να 
σφυρίζουν κάθε σκοπό. [...]

Και τώρα αγαπητό μου παιδί, γράψε μου αναλυτικά τι κάνουν 
ο Τζόνι και Σία. Λυπάμαι ακόμη γιατί δεν μας αφήσατε τον

• Η Τζένη Λονγκέ έχασε στα τέλη Ιούλη 1874 τον πρώτο της γιο Τσαρλς σε 
ηΛίκία 11 μηνών.
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Χένρι, μια και αισθανόταν τόσο άνετα. Είναι ένα παιδί που 
χρειάζεται την περιποίηση μιας ολόκληρης οικογένειας, που θα 
συγκεντρώνει την προσοχή της μόνο και αποκλειστικά σ’ αυτόν. 
'Οπως έχουν τα πράγματα, είναι μαζί με τόσα πολλά άλλα μικρά 
που χρειάζονται τη φροντίδα σου, περισσότερο ένα βάρος. Με 
πολλά φιλιά για σένα και τους «μικρούς άνδρες» σου, ο πιστός 
σου πατέρας

Κ.Μ.*

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη 

10 Δεκέμβρη 1881

Αγαπητέ φίλε,
Ίσως θα έχεις κιόλας πληροφορηθεί από τις εφημερίδες το 

θάνατο της γυναίκας μου (η ζωή της έσβησε στις 2 Δεκέμβρη), 
θ α  το βρίσκεις φυσικό ότι στις πρώτες μέρες μετά από αυτήν την 
αναντικατάστατη απώλεια δεν ήμουν σε θέση να αλληλογραφή
σω· πραγματικά, εκτός από τον αδελφό της Έντγκαρ φον Βεστ- 
φάλεν στο Βερολίνο, είσαι ο μοναδικός που του έστειλα προσω
πικό μήνυμα. Τους άλλους φίλους ή γνωστούς τους ενημέρωσε η 
μικρότερη κόρη μου.

Η γυναίκα μου παρέμεινε μέχρι την τελευταία στιγμή μια 
πιστή φίλη και γκρίνιαζε, με το δίκιο της, γιατί το κόμμα δεν 
διευκολύνει τον αγώνα για την επιβίωση, το δικό σου και της 
πιστής σου συντρόφισσας, ενός τόσο παλιού, ακλόνητου και 
ηρωικού, πρωτοπόρου αγωνιστή σαν εσένα.

Εγώ είμαι ακόμα άρρωστος αλλά στο δρόμο της ανάρρωσης, 
μια πλευρίτιδα, συνδυασμένη με βρογχίτιδα, με έχει καταβάλει 
τόσο σοβαρά, ώστε για μια στιγμή οι γιατροί, δηλαδή για πολλές 
μέρες, αμφέβαλαν αν θα τα βγάλω πέρα. Έχε γεια ακριβέ φίλε, 
χαιρετισμούς στη γυναίκα σου.

Κ.Μ.

* Την τελβυταϊα αυτή παράγραφο της επιστολής ο Μαρξ την έγραψε στα αγγλικά.
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Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τη Τζένη Αονγκέ στο Αρζεντέιγ 

17 Δεκέμβρη 1881

Αγαπητό μου παιδί,
[...] Τα συλλυπητήρια γράμματα που λαβαίνω από μακριά και 

από κοντά, και από άτομα τόσο διαφορετικής εθνικότητας, επαγ
γέλματος κλπ., κλπ. είναι όλα τιμητικά για τη μανούλα [η γυναίκα 
του Μαρξ] και γεμάτα από ένα πνεύμα αλήθειας και βαθιών 
αισθημάτων, όπως σπάνια συμβαίνει τις περισσότερες φορές σε 
τέτιες μόνο συμβατικές περιπτώσεις. Αυτό το εξηγώ γιατί όλα σ’ 
αυτήν ήταν φυσικά και αληθινά, χωρίς προκαταλήψεις, τίποτε το 
φτιαχτό- γι’ αυτό και η εντύπωση που άφηνε σε τρίτα πρόσωπα 
ήταν ζωντανή, φωτεινή· γράφει ακόμη η κυρία Χες: «Μαζί της 
κατέστρεψε η φύση το ίδιο το δικό της μεγαλούργημα, γιατί δεν 
έχω συναντήσει σε ολόκληρη τη ζωή μου μία τόσο γεμάτη από 
πνεύμα και αγάπη γυναίκα». Ο Λίμπκνεχτ γράφει ότι χωρίς αυτή 
θα είχε βυθιστεί στη μιζέρια της εξορίας κλπ., κλπ. [...]

Επειδή ο καιρός είναι πολύ άσχημος, από τότε που τέλειωσε η 
αρρώστια μου μέχρι σήμερα είμαι σαν κρατούμενος στο σπίτι, 
όμως πρόκειται να πάω, ύστερα από ιατρική συμβουλή, την επό
μενη εβδομάδα στο Βέντνορ (νησί Ουάιτ) κι από κει αργότερα 
πιο κάτω στο Νότο. Η Τούσι [Ελεάνορ Μαρξ] θα έλθει μαζί μου. 
[ . · · ]

Και τώρα αγαπητό μου παιδί, η καλύτερη υπηρεσία, που μπο- 
ρείς να μου προσφέρεις, είναι να σταθείς η ίδια όρθια! Ελπίζω να 
ζήσω στο πλευρό σου ακόμη κάποιες ωραίες ημέρες και να 
εκπληρώσω με αξιοπρέπεια το ρόλο μου σαν Grandpa [πάππούς].

Με χίλια φιλιά για σένα και τα μικρά
Ο πιστός σου Old Nick
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Ο Μαρξ από το Αλγέρι 
προς τον Ένγκελς στο Λονδίνο 

1 Μάρτη 1882

Κατά τ’ άλλα, ξέρεις ότι λίγοι άνθρωποι αποστρέφονται πε
ρισσότερο από μένα την επίδειξη πάθους- θα ήταν όμως ψέμα αν 
δεν ομολογούσα ότι η σκέψη μου στο μεγαλύτερο μέρος κυριαρ
χείται από αναμνήσεις για τη γυναίκα μου, γι’ αυτό το διάστημα 
των καλύτερων χρόνων της ζωής μου! Πες στις λονδρέζες κόρες 
μου [Λάουρα Λαφάργκ και Ελεάνορ Μαρξ], ότι θα πρέπει να 
γράψουν στον Ολντ Νικ και να μην περιμένουν να τους γράψει 
αυτός πρώτα*.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τη Γιούλι Μ πέμπελ στο Βερολίνο 

8 Μάρτη 1892

θα μου προξενούσε μόνο λύπη αν δεν κατάφερνα να έλθω στη 
Γερμανία, κάνοντας ένα ευχάριστο καλοκαιρινό ταξίδι με καλές 
προοπτικές, γιατί θα έχανα ξανά την ευκαιρία να κάνω την προ
σωπική γνωριμία σας. θ α  ήθελα πολύ να δω και πάλι μια γνήσια 
και καλή γερμανίδα προλετάριο, γιατί σαν τέτια σας περιγράφουν 
πάντοτε. Και η γυναίκα μου [η Λύντια Μπαρνς] είχε γνήσιο 
ιρλανδέζικο προλεταριακό αίμα- το γεμάτο πάθος αίσθημα για 
την τάξη της, που είχε γεννηθεί μαζί της, είχε για μένα άπειρα 
μεγαλύτερη αξία, και μου συμπαραστάθηκε πιο δυνατά σε όλες 
τις κρίσιμες στιγμές, απ’ ό,τι θα μπορούσε ολόκληρη η δήθεν 
πνευματικότητα και εξυπνάδα των «μορφωμένων» και «συναι
σθηματικών»** θυγατέρων των αστών. Η γυναίκα μου, όμως, έχει 
πεθάνει εδώ και πάνω από δώδεκα χρόνια ενώ ο Άουγκουστ έχει 
την ευτυχία να σας έχει πάντοτε στο πλευρό του, αυτή είναι η 
διαφορά.

*0 Μαρξ έγραψε αυτό το κείμενο στην αγγλική γλώσσα.
** Οι λέξεις «μορφωμένων» και «συναισθηματικών» γράφτηκαν αχό τον Ένγκελς 

με την χροφορά τους στη βερολινέζικη διάλεκτο με διάθεση ειρωνείας (Σημ. του 
μετ.).
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Οικογενειακή αγάπη

Ο Μαρξ από το Βερολίνο 
προς τον Χώνριχ Μαρξ στο Τρίερ 

10/11 Νοέμβρη 1837

Ακριβέ πατέρα!
[...] Όσον αφορά το ζήτημα σχετικά με τη δικαστική σταδιοδρο
μία, ακριβέ μου πατέρα, γνώρισα πρόσφατα έναν πρόεδρο που 
ονομάζεται Σμίτχένερ, ο οποίος με συμβούλεψε να πάω σαν 
νομικός σύμβουλος μετά την τρίτη νομική εξέταση, πράγμα που 
θα μου άρεσε περισσότερο, αφού προτιμώ τη νομική απ’ όλες τις 
διοικητικές επιστήμες. Αυτός ο κύριος μου είπε ότι ο ίδιος και 
πολλοί άλλοι έγιναν πάρεδροι μέσα σε τρία χρόνια στο Ανώτερο 
Δικαστήριο του Μύνστερ στη Βεστφαλία, πράγμα που δεν είναι 
δύσκολο, εννοείται με πολλή δουλιά, γιατί εκεί τα στάδια δεν 
είναι αυστηρά καθορισμένα όπως στο Βερολίνο και αλλού. Αν 
κανείς σαν πάρεδρος κάνει αργότερα διατριβή για διδακτορικό, 
υπάρχουν ευνοϊκότερες προοπτικές να αναλάβει αμέσως σαν 
έκτακτος καθηγητής, όπως συνέβηκε με τον X. Γκαίρτνερ στη 
Βόννη, που έγραψε ένα μέτριο έργο γύρω από τα νομοθετικά 
βιβλία της Προβηγκίας και κατά τ’ άλλα είναι μόνο γνωστός για 
το ότι ασπάζεται τη νομική διδασκαλία του Χέγκελ. Όμως 
ακριβέ μου, καλέ μου πατέρα, δεν θα ήταν δυνατόν όλα αυτά να 
σου τα πω προσωπικά; Η κατάσταση του Έντουαρντ [αδερφός 
του Καρλ Μαρξ], η αρρώστια της καλής μητερούλας, η αδιαθεσία 
σου, που ελπίζω ότι δεν είναι σοβαρή, όλα αυτά με κάνουν να 
επιθυμώ, μάλιστα το κάνουν σχεδόν αναγκαίο, να έλθω γρήγορα 
σε σας. θ α  ήμουν κιόλας εκεί, αν δεν αμφέβαλα ότι θα μου έδινες 
την άδεια, τη συγκατάθεσή σου.

Πίστεψέ με, ακριβέ, αγαπητέ μου πατέρα, ότι δεν με σπρώχνει 
κάποιος ιδιοτελής σκοπός (αν και θα ήμουν ευτυχισμένος να
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ξαναδώ την Τζένη), αλλά είναι μια σκέψη αυτή που με παρακινεί, 
μια σκέψη που δεν τολμώ να την αναφέρω, θ α  ήταν μάλιστα για 
μένα από μια άποψη ένα σκληρό βήμα, αλλά όπως γράφει η 
μοναδική μου, γλυκιά Τζένη, όλες αυτές οι διακριτικότητες 
παύουν να ισχύουν όταν πρόκειται για εκπλήρωση καθηκόντων 
που είναι ιερά.

Σε παρακαλώ, ακριβέ πατέρα, όποια κι αν είναι η απόφασή 
σου, να μη δείξεις αυτό το γράμμα, τουλάχιστον αυτό το φύλλο, 
στον άγγελό μας, τη μητέρα. Η ξαφνική μου άφιξη θα μπορούσε 
ίσιος να κάνει τη μεγάλη, θαυμάσια γυναίκα να σταθεί στα πόδια 
της. Το γράμμα που έγραψα στη μητερούλα, είχε συνταχθεί πολύ 
πριν από την άφιξη της αγαπημένης επιστολής της Τζένης και 
έτσι ίσως άθελά μου έγραψα περισσότερα απ’ ό,τι χρειαζόταν για 
πράγματα που δεν ήταν εντελώς ή μάλιστα ήταν πολύ λίγο ται
ριαστά.

Με την ελπίδα ότι θα παραμερίσουν σιγά-σιγά τα σύννεφα, 
που έχουν μαζευτεί πάνω από την οικογένειά μας, ότι θα μου 
επιτραπεί να υποφέρω και να κλάψω μαζί σας και ίσως ν’ απο
δείξω κοντά σας τη βαθιά μου συμπάθεια, την αμέτρητη αγάπη, 
που συχνά δεν μπορώ να την εκφράσω σωστά- με την ελπίδα ότι 
και συ ακριβέ, παντοτινά αγαπημένε πατέρα, θα συγχωρήσεις, 
λαβαίνοντας υπόψη τη συχνά αναστατωμένη έκφραση των συναι
σθημάτων μου, την καρδιά μου όταν φαίνεται να έχει κάνει 
λάθος, ναρκωμένη από το μαχητικό πνεύμα, ότι θα αποκαταστα- 
θεί σύντομα πάλι η υγεία σου, ώστε να μπορέσω να σε σφίξω ο 
ίδιος στην αγκαλιά μου και να μπορέσω να σου τα εξομολογηθώ 
όλα.

Ο γιος σου που σε αγαπάει παντοτινά Καρλ
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Συγχώρεσε, ακριβέ πατέρα, τη δυσανάγνωστη γραφή και το 
άσχημο ύφος· είναι σχεδόν 4 η ώρα, το κερί έχει λιώσει όλο και 
τα μάτια μου είναι θολά* με έχει κυριεύσει μια αληθινή ανησυχία 
και δεν θα μπορέσω να ημερώσω τα άγρια φαντάσματα μέχρι να 
βρεθώ κοντά σας.

Δόσε χαιρετισμούς, όταν μπορέσεις, στη γλυκιά μου, θαυμά
σια Τζένη. Έχω διαβάσει κιόλας 12 φορές το γράμμα της και 
πάντα ανακαλύπτω καινούργια θέλγητρα. Είναι από κάθε άποψη, 
ακόμη και σαν ύφος, το ωραιότερο γράμμα που μπορώ να φαντα
στώ από κυρίες.

Ο Μ αρζ από το Λονδίνο 
προς τον Λίον Φίλιπς 
στο Τσαλτ-Μπόμελ 

6 Μάη 1861

Αγαπητέ θείε,
Πρώτα θέλω να σου εκφράσω τις πιο βαθιές μου ευχαριστίες 

για τη μεγάλη φιλία, που μου την απόδειξες για άλλη μια φορά, 
και για την αξιαγάπητη φιλοξενία που βρήκα στο σπίτι σου.

Για να μην πέσω στην υποψία της κολακείας, θέλω να θίξω 
μόνο σύντομα, στα γρήγορα, πόση εξαιρετική απόλαυση μου 
προσφέρει η συναναστροφή με έναν άνθρωπο με τη δική σου 
πείρα, που από τη μια πλευρά βλέπει τον κόσμο τόσο ανθρώπινα, 
χωρίς προκατάληψη και πρωτότυπα, αλλά και που ταυτόχρονα, 
από την άλλη, έχει διατηρήσει τη φωτιά και την ορμητικότητα 
της νιότης.

Το ταξίδι μου μετά το Μπόμελ, εξελίχθηκε σύμφωνα με το 
αρχικό σχέδιο.

Στο Ρότερνταμ βρήκα τον Ζακ [Φίλιπς] στο σημείο αποβί
βασης, κουβέντιασα για μερικές ώρες μαζί του και πήγα βιαστικά 
την ίδια μέρα στο Άμστερνταμ, όπου τέλειωσα γρήγορα τις 

.υποθέσεις μου την επόμενη μέρα. Ο Άουγκουστ [Φίλιπς] και η 
οικογένειά του — αυτή τη φορά ήταν πιο μεγάλη, με την παρου
σία της ανηψιάς της γυναίκας του από το Ρότερνταμ — ήταν πρό
σχαροι και καλά στην υγεία τους. Ο Άουγκουστ μου έδοσε ειδικά
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την εντολή, κατά την επιστροφή μου στο Ρότερνταμ, να ταρακου- 
νήσω λίγο τον κύριο Ζακ, που πάσχει λίγο-πολύ από «πόνο για 
τον κόσμο» — μια αρρώστια που εξηγείται απλά από το γεγονός 
ότι, διαφορετικά από την πλειοψηφία των ανθρώπων, συμπεριφέ- 
ρεται κριτικά προς τον εαυτό του και δεν έχει επεξεργαστεί 
κάποια σταθερή πολιτική άποψη, που θα τον ικανοποιούσε τον 
ίδιο. Στην επιστροφή από το Άμστερνταμ έφτασα στις 9 και 
μισή το βράδυ στο Ρότερνταμ και έπρεπε να πάρω το ατμόπλοιο 
για το Λονδίνο την άλλη μέρα (Κυριακή) στις 7 το πρωί. Στο 
μικρό διάστημα, που πέρασα με τον Ζακ, μου ήταν φυσικά αδύ
νατο να απαντήσω σε όλα τα ερωτήματα που μου έθεσε και να 
αναφερθώ έστω και σύντομα σε όλα τα σημεία που έθιξε. Γ Γ αυτό 
ο Ζακ αποφάσισε, αφού μιλήσει προηγούμενα με τους ιδιοκτήτες 
του, να συνεχίσουμε τη συζήτηση στο Λονδίνο. Έφτασα στην 
παγκόσμια πρωτεύουσα τη Δευτέρα και βρήκα όλη την οικογέ
νεια καλά και κεφάτη. Ο Ζακ ήλθε ξαφνικά την περασμένη 
Τετάρτη και μας άφησε ξανά χτες το πρωί προς μεγάλη λύπη των 
δικών μου, που ήθελαν πολύ να τον κρατήσουν εδώ περισσότερο. 
Συμφωνήσαμε να έχουμε ένα είδος πολιτικής αλληλογραφίας 
μεταξύ μας.

θα  θυμάσαι, αγαπητέ θείε, πως αστειευόμαστε συχνά μαζί με 
το ότι σήμερα η διαπαιδαγώγηση των ανθρώπων, η ανθρωποτρο- 
φία, βρίσκεται πολύ πιο πίσω από την κτηνοτροφία. Τώρα έχω 
δει όλη την οικογένειά σου και είμαι υποχρεωμένος να σε ανακη- 
ρύξω σαν ένα δεξιοτέχνη της ανθρωποτροφΐας.

Δεν έχω ποτέ στη ζωή μου γνωρίσει καλύτερη οικογένεια. 
Όλα τα παιδιά σου είναι αυτοτελείς χαρακτήρες, το καθένα με 
τον τρόπο του, το καθένα κατέχει ιδιαίτερα πνευματικά πλεονε
κτήματα, και όλα διακρίνονται το ίδιο για την ανθρωπιστική τους 
μόρφωση.

[...] Με τους καλύτερους χαιρετισμούς σε σένα και τους δικούς 
σου από μένα και ολόκληρη την οικογένεια.

Ο πιστός σου ανηψιός Κ. Μαρξ
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Ο Μαρξ από το Λονδίνο προς την Αντουανέτε Φίλιπς 
στο Τσαλτ-Μπόμελ 

17 Ιούλη 1861

Χαριτωμένη, μικρή μου ξαδέλφη,
Ελπίζω να μην έχεις ερμηνεύσει λαθεμένα τη μεγάλη διάρ

κειας σιωπή μου. Τον πρώτο καιρό δεν ήξερα ακριβώς πού θα 
έπρεπε να απευθύνω τα γράμματά μου, στο Άαχεν ή το Μπόμελ. 
Μετά με πίεζε πολύ η δουλιά και τις τελευταίες 2 ή 3 εβδομάδες 
έπρεπε να κουράρω μια πολύ ενοχλητική φλεγμονή στα μάτια, 
που περιόρισε πολύ το χρόνο που είχα στη διάθεσή μου για 
γράψιμο και διάβασμα. Παρά το γεγονός, αγαπητό μου παιδί, ότι 
πρέπει να ομολογήσω το φταίξιμό μου, υπάρχουν ταυτόχρονα και 
μια σειρά περιστάσεις, τις οποίες εσύ σαν ένας εύσπλαχνος δικα
στής, όπως πιστεύω με εμπιστοσύνη ότι είσαι, θα λάβεις υπόψη 
σου στην καταδικαστική σου απόφαση.

Σε κάθε περίπτωση θα μου έκανες μεγάλη αδικία αν νόμιζες 
ότι, όλο αυτό το διάστημα, θα μπορούσε να περάσει και μια 
μοναδική ημέρα χωρίς να θυμηθώ την αγαπητή μικρή μου φίλη.

Η βερολινέζικη υπόθεσή μου δεν έχει φτάσει ακόμη σε κάποιο 
τελειωτικό αποτέλεσμα, θ α  θυμάσαι ότι στη διάρκεια της παρου
σίας μου στη μητρόπολη της Πρωσίας οι αρχές των Χόχεντσό- 
λερν έδειχναν ότι υποχωρούσαν και ότι μου έδοσαν ένα διαβατή
ριο για τη διάρκεια ενός χρόνου. Αλλά, μόλις τους γύρισα την 
πλάτη, ο Λασάλ έλαβε με μεγάλη του έκπληξη μια επιστολή από 
το Διοικητή της Αστυνομίας φον Τσέντλιτς, με το περιεχόμενο 
ότι λόγω του «πολιτικού μου αξιόποινου» δεν μπορώ να «επανα- 
πατριστώ». Ταυτόχρονα η πρωσική κυβέρνηση δήλωσε ότι όλοι 
οι πολιτικοί φυγάδες που δεν βρίσκονται για περισσότερο από 10 
χρόνια στην Πρωσία, έχουν χάσει τα πολιτικά τους δικαιώματα, 
έχουν γίνει αλλοδαποί και γι’ αυτό μπορούν να επαναπατριστούν, 
όπως όλοι οι άλλοι αλλοδαποί, μόνο κατά την ευαρέσκεια του 
βασιλιά. Με άλλα λόγια δηλώνουν ότι η ονομαζόμενη αμνηστία 
τους είναι μια καθαρή εξαπάτηση, μια απάτη και κακοπροαίρετη 
παγίδα.[...]

Δεν πιστεύω, αγαπητό μου παιδί, ότι η γυναίκα μου και οι 
κόρες μου θα βρουν την ευκαιρία να επισκεφτούν μέσα σ’ αυτόν
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το χρόνο το Μπόμελ γιατί ο γιατρός έχει τη γνώμη ότι θα ήταν το 
καλύτερο γι’ αυτήν, στη διάρκεια του καλοκαιριού, να κάνει 
μπάνια στη θάλασσα, για να απαλλαγεί από τα υπολείμματα της 
φοβερής αρρώστιας, που πέρασε το περασμένο φθινόπωρο!* Από 
την άλλη πλευρά ελπίζω ότι δεν θα ξεχάσεις την υπόσχεσή σου να 
επισκεφθείς το Λονδίνο, πράγμα που θα κάνει όλα τα μέλη της 
οικογένειας να σε υποδεχτούν με χαρά. Είναι περιττό να σου πω 
ότι τίποτε στον κόσμο δεν θα μου προξενούσε μεγαλύτερη ευχα
ρίστηση.

Ελπίζω, χαριτωμένη μου μικρή μάγισσα, ότι δεν θα φανείς 
σκληρή αλλά ότι σαν καλή χριστιανή θα μου στείλεις πολύ σύν
τομα ένα από τα μικρά σου γράμματα, χωρίς να με εκδικηθείς για 
τη σιωπή μου που διάρκεσε τόσο πολύ.

Δόσε τα σέβη μου στον πατέρα σου [Λίον Φίλιπς], στη φίλη 
μου «Γιέτχεν» [Χενριέτε βαν Ανρόι], το γιατρό [Α. βαν Ανρόι], 
στον αδελφό σου Φριτς και σ’ όλη την οικογένεια. Παραμένω 
πάντοτε

ο αληθινός θαυμαστής σου Τσαρλς Μαρζ

Ο Ένγκελς α π ’ το Μπάρμεν 
προς τον Μ αρζ στις Βρυζέλλες 

17 Μάρτη 1845

Τώρα ζω μια πραγματικά σκυλίσια ζωή. Με τις ιστορίες, με 
τις συγκεντρώσεις και την «ακαταστασία» πολλών από τους κομ
μουνιστές μας εδώ, τους οποίους φυσικά συναναστρέφομαι, έχει 
ξυπνήσει ξανά όλος ο θρησκευτικός φανατισμός του γέρου μου, ο 
οποίος φανατισμός, με τη δήλωσή μου ότι εγκαταλείπω οριστικά 
το παζάρι του εμπορίου, έχει μεγαλώσει ακόμη περισσότερο. Με 
τη δημόσια εμφάνισή μου σαν κομμουνιστή έχει αναπτυχθεί 
μέσα του παράλληλα κι ένας φανταχτερός αστικός φανατισμός. 
Μπορείς να φανταστείς τώρα τη θέση μου. Δεν θέλω, επειδή θα 
φύγω σε 14 ημέρες περίπου, να ξεκινήσω κάποια φασαρία*

•Η γυναίκα του Μαρξ αρρώσιηοε το Νοέμβρη του 1860 αχό ευλογιά. Σ’ αυτό το 
διάστημα την χαρακολουθούοε ο Δρ. Άλβν.
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αφήνω να πέφτουν όλα πάνω μου κι αυτό δεν το έχουν συνηθίσει, 
έτσι μεγαλώνει το θάρρος τους. [...]. Αν μαζί μ’ όλα αυτά ο γέρος 
μου ανακάλυπτε ότι υπάρχει η «Κριτική της Κριτικής»*, θα ήταν 
σε θέση να με πετάξει έξω από το σπίτι. Και ταυτόχρονα η 
συνεχής πίκρα να βλέπει κανείς ότι δεν μπορεί να βοηθήσει με 
τίποτε αυτούς τους ανθρώπους, ότι βασανίζονται ανούσια με τις 
φαντασιώσεις τους για την κόλαση, και ότι θέλουν να βασανίζον
ται, ότι δεν μπορεί κανείς να τους μάθει ούτε τις πιο απλές αρχές 
της δικαιοσύνης. Αν δεν ήταν για χάρη της μητέρας μου, που έχει 
μέσα της ένα ωραίο ανθρώπινο απόθεμα, χωρίς όμως να έχει 
κάποια αυτοτέλεια απέναντι στον πατέρα μου, και που την αγα
πάω αληθινά, δεν θα σκεπτόμουν ούτε στιγμή να κάνω την παρα
μικρή υποχώρηση στον φανατικό και δεσποτικό γέρο μου. Έτσι 
όμως η μητέρα μου στενοχωριέται κάθε φορά κι αρρωσταίνει, 
ειδικά όταν θυμώνει μαζί μου, έχοντας για οχτώ μέρες πονοκεφά
λους* δεν μπορώ πια να υποφέρω αυτή την κατάσταση, πρέπει να 
φύγω και δεν ξέρω πώς θα αντέξω τις δύο εβδομάδες που θα είμαι 
ακόμη εδώ. Όμως κι αυτό θα περάσει.

Ο Ένγκελς από τις Βρυξέλλες 
προς την Μαρΐ Ένγκελς στο Μπάρμεν 

31 Μάη 1845

Αγαπητή Μαρί!
[...] Επειδή τώρα με όλη την κατάστασή μου, όπως θα καταλα

βαίνεις εύκολα εσύ και οι άλλοι, θα έβαζα τον εαυτό μου σε 
δυσάρεστες συνθήκες αν προσπαθούσα να περάσω τα σύνορα 
χωρίς διαβατήριο — πράγμα που ο κύριος Οντύ με απέτρεψε να 
κάνω γιατί η βεβαίωση εξόδου μου ισχύει μόνο pour sortir de la 
Prusse, mais pas pour y rentrer [για να φύγω από την Πρωσία 
όμως όχι για να ξαναγυρίσω εκεί]. Έτσι είμαι αναγκασμένος να 
μείνω εδώ και να γιορτάσω μόνος μου το γάμο σου, με τη σκέψη, 
όσο κι αν λυπάμαι γι’ αυτό. Μπορείς όμως να είσαι βέβαιη ότι θα

* Φρΐντριχ Ένγκελς/ Καρλ Μαρξ: «Η αγία οικογένεια ή η κριτική της κριτικής 
κριτικής». MEW, τόμος 2, σελ. 3-223.
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σκέπτομαι όλη την ημέρα εσένα και τον Έμιλ [Μπλανκ] και ότι 
θα σας συνοδεύουν στο γάμο και στο ταξίδι οι καλύτερες ευχές 
μου, παρ’ όλο που δεν είχα την τύχη να σας τις εκφράσω και 
προφορικά. Αυτό που σας εύχομαι πάνω απ’ όλα είναι να σας 
συνοδεύσει σ’ όλη σας τη ζωή η αγάπη, που σας ένωσε και που 
έκανε τη σχέση σας τόσο όμορφη, ανθρώπινη και ηθική, όσο 
πολύ λίγες απ’ αυτές που γνωρίζω, να σας βοηθήσει να ξεπερά- 
σετε εύκολα όλες τις αντιξοότητες και να σας δόσει ευτυχία. 
Χαίρομαι με όλη μου την καρδιά για το γάμο σας γιατί ξέρω ότι 
θα ζήσετε μόνο στην ευτυχία και ότι — μετά την ένωσή σας — 
κανένας από τους δυο σας δεν θα αισθανθεί αργότερα απογοητευ
μένος. Να είσαι βέβαιη ότι καμία από τις πολλές ευχές που θα 
σας εκφραστούν δεν θα είναι πιο ειλικρινής, δεν θα είναι πιο 
εγκάρδια, πιο ζεστή από τη δική μου!

Ξέρεις ότι πάντοτε σε αγαπούσα πιο πολύ απ’ όλα τα αδέλφια 
μου, ότι σου είχα τη μεγαλύτερη εμπιστοσύνη· θα με πιστέψεις 
λοιπόν χωρίς να χρειαστεί να σ’ το διαβεβαιώσω με μεγάλα λόγια. 
Σας εύχομαι άλλη μια φορά να μείνει πάντα ίδια η αγάπη σας και 
σας εύχομαι ακόμη κάτι, που θα το μαντέψεις. Να είσαστε ευτυ
χισμένοι!

Ελπίζω να πάρω σύντομα ένα γράμμα από την Κα Μπλανκ, 
γιατί περιμένω ότι και η Κα Μπλανκ θα ενδιαφέρεται το ίδιο για 
μένα, όπως η Δις Ένγκελς.

Πάντως ελπίζω να σας δω και τους δύο, μετά τον ευτυχισμένο 
γάμο και το ευτυχισμένο ταξίδι, αυτό το καλοκαίρι στην 
Οστάνδη ή στην Αγγλία, και μέχρι τότε για άλλη μια φορά έχετε 
γεια!

Εγκάρδιους χαιρετισμούς σε όλους ο πιστός σου Φρίντριχ

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς την Ελίζαμπετ Ένγκελς στο Ένγκελσκίρχεν 

20 Απρίλη 1859

Αγαπητή μητέρα,
Επιτέλους κατάφερα να μπορέσω να σου γράψω ξανά με λίγη 

ησυχία- έλαβα τα δύο αγαπητά σου γράμματα και χαίρομαι που
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είστε όλοι καλά και που τα παιδιά των Μπλανκς πέρασαν την 
ιλαρά χωρίς δυσάρεστες επιπτώσεις. Εγώ είμαι πολύ καλά, τα 
πίσω δόντια μου σπάνε σιγά-σιγά σε κομμάτια αλλά συνολικά 
χωρίς πολλούς πόνους· κατά τα άλλα δεν μου λείπει απολύτως 
τίποτε, η όρεξη και η χώνευσή μου είναι θαυμάσια και από τις 
παλιές ιστορίες δεν έχω αισθανθεί το παραμικρό.

[...] Η ιστορία με το άλογο βασίζεται στο ότι είπα απλά στον 
ιδιοκτήτη αν θέλει να πουλήσει το ζώο κάτω από 120 στερλίνες 
να μου το κάνει γνωστό, τίποτε παραπάνω. Από αυτό το σημείο 
μέχρι την αγορά, υπάρχει ακόμη μεγάλη απόσταση. Αν μου το 
πρόσφεραν τώρα για 120 στερλίνες θα το σκεφτόμουν πολύ να 
δόσω γι’ αυτό 100 στερλίνες γιατί το βρίσκω πολύ ελαφρύ και 
γιατί με αυτά τα χρήματα μπορώ να πάρω ένα πολύ πιο όμορφο. 
Κατά τ’ άλλα αυτό με τα πηδήματα στο μαγαζί δεν είναι και τόσο 
φοβερό. Κάθε άλογο που είναι πολύ ζωηρό και που σε διάστημα 
οκτώ ημερών δεν έχει κάνει τίποτε ή πολύ λίγα, όταν ιππεύεται 
από έναν μέτριο ιππέα, θα κάνει ένα σωρό παράξενες μανούβρες. 
Έτσι το αν θα σπάσουν και οι δύο το λαιμό τους είναι ζήτημα 
τύχης. Με μένα όμως δεν μπορεί να μπει τόσο εύκολα το άλογο 
σ’ ένα μαγαζί αν δεν το θέλω εγώ, γι’ αυτό μπορεί να είσαι ήσυχη.

Η άλλη ιστορία με τον Καρλ Ζίμπελ είναι πραγματικά τραβη
γμένη από τα μαλλιά' βρίσκεται πολύ μακριά από του να ζει μια 
έκλυτη ζωή, κάθεται αντίθετα κάθε βράδυ στο σπίτι, δεν βγαίνει 
σχεδόν καθόλου έξω και δεν έχει σχεδόν καθόλου σχέσεις. Δεν 
πιστεύω ότι υπάρχουν, στην ηλικία του, πάνω από είκοσι νεαροί 
στο Μάντσεστερ που να ζουν τόσο φρόνιμα όσο αυτός. Είναι 
γεγονός ότι τις πρώτες μέρες είχε πιει μια-δυο φορές κάτι παρα
πάνω κι έκανε διάφορες αστείες νεανικές τρέλες, επειδή όμως 
ήταν μαζί μου και με μερικούς γνωστούς και είδε ότι δεν θαυμά
ζαμε αυτά τα παιδαριώδη πράγματα τα σταμάτησε. Είναι ακόμη 
σχεδόν παιδί, φοβερά ανώριμος και αβοήθητος ακόμη και στις 
πιο συνηθισμένες ιστορίες. Με τον καιρό θα διορθωθεί. Εμείς 
από το Μπάρμεν (ραίνεται ότι όλοι μας βγήκαμε πολύ αργά από 
την εφηβεία, κι εγώ ήμουν έτσι σκανδαλιάρης όταν ήμουν 23 
ετών.[...]

Κατά τ’ άλλα, πόλεμος ή όχι, σε καμία περίπτωση να μην 
εμποδιστείς να έλθεις εδώ το καλοκαίρι, το θεωρώ βέβαιο. Ξέρεις
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φέτος το καλοκαίρι θα πάμε στη Σκωτία και στο μεταξύ μπορείς 
να ξαναδιαβάσεις λίγο τον Βάλτερ Σκοτ σου για να είσαι καλά 
ενημερωμένη.

Πρέπει όμως τώρα να τελειώσω, είναι 7 η ώρα και έχω ακόμη 
να γράψω μερικά γράμματα για την επιχείρηση. Κανονικά θα 
έπρεπε να γράψω και μερικές γραμμές για τον πατέρα αλλά δεν 
προλαβαίνω και πρέπει να του ετοιμάσω τις αποδείξεις, θ α  του 
γράψω λοιπόν μόλις μπορέσω κάπως, σε 2-3 ημέρες.

Στο μεταξύ δόσε τους εγκάρδιους χαιρετισμούς και σ’ όλα τα 
αδέλφια μαζί με τις οικογέγειές τους.

Με πιστή αγάπη ο γιος σου Φρΐντριχ

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 
11 Μάη 1860

Αγαπητέ Μαύρε,
Η μητέρα μου σε πολύ επικίνδυνη κατάσταση, ήλθαν 2 τηλε

γραφήματα από το Μπάρμεν. Κανένας δεν μπορεί να τη δει. 
Πρέπει να πάω ξανά εκεί, γίνονται τα απαραίτητα διαβήματα. 
Πώς θα γίνει αυτό δεν ξέρω. Το μυαλό μου έχει εντελώς αναστα
τωθεί από την ιστορία, (ραίνεται να είναι πραγματικά τύφος.

Δεν μπορώ να σου γράψω σήμερα γι’ άλλα πράγματα, το 
κεφάλι μου στριφογυρίζει συνέχεια και ταυτόχρονα έχει νυχτώ
σει πολύ. Εδώ και 7 εβδομάδες ζω σε μια συνεχή ένταση και 
ταραχή, που οδηγείται πάλι στην κορύφωση, χειρότερα από κάθε 
άλλη φορά. Ευτυχώς είμαι σωματικά πάλι εντάξει. Αν τελικά πάω 
στο Μπάρμεν, πιθανά θα γίνει έτσι, ώστε θα χρειαστεί ξανά να 
περάσω στο Λονδίνο μία μέρα ταξιδεύοντας για εκεί, τότε θα σε 
δω.

Πολλούς χαιρετισμούς 
Δικός σου Φ.Ε.
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Αγαπητή μητέρα,
Σου στέλνω τα συμβόλαια, 7 αντίγραφα, το 8ο το κράτησα 

εδώ- στείλ’ τα πίσω υπογραμμένα*. Πρέπει να ομολογήσω ότι αν 
δεν ήταν για σένα, θα μου ήταν δύσκολο να το αποφασίσω. Ήταν 
σκληρό για μένα, όπως το βλέπω εγώ, χωρίς κάποιο σοβαρό λόγο 
ή δικαιολογία, να βγάλω τον εαυτό μου έξω από τη μοναδική 
πατρική επιχείρηση που μας απόμεινε. Πιστεύω ότι κι εγώ είχα 
κάποιο δικαίωμα σ’ αυτή την επιχείρηση και ότι οι αδελφοί μου 
δεν είχαν το δικαίωμα να μου επιβάλουν να παραιτηθώ από αυτό 
το δικαίωμα προς όφελος τους χωρίς οποιαδήποτε αιτία. Αυτό 
που ζητούσα σε καμιά περίπτωση δεν ήταν άδικο, έθεσα το 
αίτημά μου έγκαιρα για να ληφθεί υπόψη στη συζήτηση. Ο Έ[- 
μιλ] Μπ[λάνκ] μου έδοσε ολότελα δίκιο όταν ήταν εδώ. Όμως 
κανείς δεν μου είπε στη συνέχεια κάτι και μόνο όταν οι άλλοι τα 
συμφώνησαν όλα, έρχονται και ζητούν να παραιτηθώ από την 
απαίτησή μου, με την επίκληση λόγων, στο γράμμα του Έμιλ 
[Έμιλ Μπλανκ], που φαίνονται να είναι σύμφωνοι με το επιχει
ρηματικό πνεύμα, τους οποίους όμως εγώ δεν θα αποδεχόμουν 
ευχαρίστως απέναντι στους αδελφούς μου μ’ αυτόν τον τρόπο- και 
μου αφήνει σαν παρηγοριά τη διαβεβαίωση του Έμιλ, ότι ο 
Γκότφρ. Έρμεν, σύμφωνα με την πεποίθηση του Έμιλ, δεν θα 
αθετήσει το συμβόλαιό του μαζί μου. Αυτή η πεποίθηση θα 
πρέπει να μετρηθεί με την πεποίθηση του δικηγόρου μας, που 
είπε στον Έμιλ πολλές φορές ότι το συμβόλαιο, σαν συμβόλαιο, 
δεν μου δίνει καμία νομική εγγύηση. Αυτοί θα έχουν την επιχεί
ρηση στο Ένγκελσκίρχεν κι εγώ την πεποίθηση του Έμιλ.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ
προς την Ελίζαμπετ Ένγκελς στο Μπάρμεν

13 Φλεβάρη 1861

* Μετά to θάνατο του πατέρα του Ένγκελς οι αδελφοί του, Χέρμαν, Έμιλ και 
Ρσύντολφ, του χρότειναν να παραιτηθεί υχέρ ανιών αχό τα δικαιώματά του στην 
χατρική επιχείρηση στο Ένγκελσκίρχεν. Για να σταθεροποιήσει τη νομική και 
χρηματοδοτική του θέση στην εταιρία Έρμεν και Ένγκελς στο Μάντσεστερ αποζη
μιώθηκε μβ ένα ποσό 10.000 στερλινών. Αυτό επέτρβψε στον Ένγκελς να γίνει 
αργότερα συνιδιοκτήτης της εταιρίας. Παρ’ όλα αυτά η πρόταση των αδελφών έθιγε 
σε κάποιο βαθμό τα κληρονομικά δικαιώματα του Φρίντριχ Ένγκελς.
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Αγαπητή μητέρα, για χάρη σου αποδέχτηκα όλα αυτά κι 
ακόμη περισσότερα. Δεν θέλω με τίποτε στον κόσμο να συμ
βάλω έστω και στο παραμικρό, ώστε να πικραθεί το τέλος της 
ζωής σου με οικογενειακούς καβγάδες για την κληρονομιά. Πι
στεύω ότι τόσο η συμπεριφορά μου, όταν ήμουν μαζί σας, όσο 
και τα γράμματά μου αποδείχνουν με επάρκεια ότι δεν ήθελα σε 
καμιά περίπτωση να δημιουργήσω εμπόδια στην επίτευξη κά
ποιος συμφωνίας και ότι αντίθετα ήμουν πρόθυμος να προσφέρω 
θυσίες για να τα τακτοποιήσω όλα σύμφωνα με την επιθυμία σου. 
Γι’ αυτό το λόγο υπόγραψα χωρίς επιφύλαξη κι αυτή την υπό
θεση, γιατί δεν θέλω με τίποτε να ταλαιπωρείσαι περισσότερο με 
τέτια πράγματα και να στενοχωριέσαι. Επίσης δεν πρόκειται να 
τρέφω κακία στους αδελφούς μου γι’ αυτή την υπόθεση και δεν θα 
τους το αναφέρω ούτε μια φορά, αν δεν με υποχρεώσουν απόλυτα 
για κάτι τέτιο, γιατί έχει πια τελειώσει και δεν έχω τη διάθεση να 
υπερηφανεύομαι νομίζοντας ότι έκανα κάποια θυσία. Αισθάνο
μαι, όμως, υποχρεωμένος να σου πω καθαρά ποια ήταν τα κίνη
τρά μου σ’ αυτή την υπόθεση και είναι αυτονόητο ότι ποτέ δεν 
σκέφτηκα ούτε στιγμή πως θα μπορούσες να διαμόρφωνες την 
υπόθεση πιο ευνοϊκά για μένα. Ξέρω αντίθετα ότι σ’ όλη τη 
διαπραγμάτευση με σκεφτόσουν πάντοτε και ότι έκανες για μένα 
ό,τι σου ήταν δυνατό.

Η υπόθεση έχει τώρα κλείσει και τελεία και παύλα, θ α  είναι 
πολύ δύσκολο να ακούσεις ξανά από μένα έστω και μια λέξη γι’ 
αυτό το θέμα και είναι αυτονόητο ότι αν έλθει εδώ ο Έμιλ θα τον 
δεχτώ το ίδιο αδελφικά όπως πάντα. Μπορεί να είχαμε διαφορετι
κή άποψη σ’ αυτή την υπόθεση,όμως συνεχίζει να είναι παρ’ όλα 
αυτά καλό παιδί, που ενδιαφέρθηκε πολύ για τα συμφέροντά μου.

Η νυχτικιά έφτασε εδώ και μου είναι πολύ χρήσιμη γιατί κάνει 
ξανά παγωνιά αλλά οι κόκκινες επωμίδες είναι κάπως υπερβο
λικές για τα εδώ γούστα. Ακόμη μου ήλθε και μια μικρή γάτα που 
πιάνει ποντίκια και που τώρα μου κάνει παρέα στο σπίτι.

Ελπίζω να έχεις γιατρευτεί εντελώς από το κρύωμά σου και να
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σου κάνει καλό η απελευθέρωση απ’ όλες τις στενοχώριες με τα 
κληρονομικά. Όμως το Ζιγκ* θα πρέπει να αγοραστεί αν είναι 
δυνατό^

Δόσε εγκάρδιους χαιρετισμούς στον Χέρμαν, στον Ρούντολφ, 
στους Μπλανκ και στους Μπέλινγκ.

Με πιστή αγάπη 
Ο γιος σου Φριντριχ

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς την Ελίζαμπετ Ένγκελς στο Ένγκελσκΐρχεν

1 Ιούλη 1869

Αγαπητή μητέρα,
Σήμερα είναι η πρώτη ημέρα που είμαι ελεύθερος και δεν θα 

μπορούσα να τη χρησιμοποιήσω καλύτερα από το να σου γράψω 
αμέσως. Χτες επιτέλους ξεκαθάρισα με τον Γκ[ότφριντ] Έ[ρμεν) 
όλα τα κύρια ζητήματα.[...]

Η καινούργια μου ελευθερία μου αρέσει πάρα πολύ. Είμαι από 
χτες ένας εντελώς διαφορετικός άνθρωπος και δέκα χρόνια νεό
τερος. Αντί να είμαι στη σκοτεινή πόλη πήγα σήμερα το πρωί με 
τον θαυμάσιο καιρό για μερικές ώρες στα χωράφια και μετά στο 
γραφείο μου, σ’ ένα άνετα διαμορφωμένο δωμάτιο, όπου μπορεί 
ν’ ανοίξει κανείς τα παράθυρα χωρίς ο καπνός ν’ αφήνει παντού 
μαύρες κηλίδες- με λουλούδια στο παράθυρο και μερικά δέντρα 
μπροστά από το σπίτι μπορεί να δουλέψει κανείς εντελώς διαφο
ρετικά απ’ ό,τι στο σκοτεινό μου δωμάτιο στην αποθήκη, με θέα 
την αυλή ενός πανδοχείου. Μένω δέκα λεπτά μακριά από τη 
Λέσχη, αρκετά μακριά από τη γερμανική και τη συνηθισμένη 
συνοικία, όπου νοικιάζονται επιπλωμένα δωμάτια, ώστε να είμαι 
σίγουρος ότι δεν θα με κατακλύσουν οι επισκέψεις. Το βράδυ 
στις 5 ή 6 τρώω στο σπίτι, η κουζίνα είναι αρκετά καλή και μετά 
πάω τις περισσότερες φορές για μερικές ώρες στη Λέσχη να 
διαβάσω τις εφημερίδες κλπ. Όλα αυτά όμως θα μπορέσω να τα

* Ο Ένγκελς ewoei ένα οικόπεδο στον χοταμό Ζιγκ.
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βάλω σε τάξη όταν δεν θα χρειάζεται πια να τρέχω στην πόλη για 
τον ισολογισμό.

Τώρα όμως αντίο, αγαπητή μητέρα, δόσε σε όλους πολύ εγ
κάρδιους χαιρετισμούς και αν σχεδιάζετε κανένα ταξίδι, κάντε το 
μου γνωστό για να μπορέσω, κατά το δυνατό, να τακτοποιήσω 
ανάλογα τις υποθέσεις μου* στην κατάσταση που βρίσκομαι τώρα 
δεν μπορείτε να υπολογίζετε σε μένα.

Εγκάρδια ο γιος σου Φρίντριχ

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς την Ελίζαμπετ Ένγκελς στο Ένγκελσκίρχεν

21 Οκτώβρη 1871

Αγαπητή μητέρα,
Αν δεν σου έγραψα για τόσο μεγάλο διάστημα, αυτό οφείλεται 

στην επιθυμία μου να σου απαντήσω στις τελευταίες παρατηρή
σεις σου για την πολιτική μου δραστηριότητα με τέτιο τρόπο, που 
δεν θα σε πλήγωνε.

Και όταν κάθε τόσο διάβαζα τα ξεδιάντροπα ψέματα στην 
Εφημερίδα της Κολωνίας, ειδικά τις ποταπότητες του άθλιου Βά- 
χενχούζεν, όταν έβλεπα πως οι ίδιοι άνθρωποι που έβλεπαν, κατά 
τη διάρκεια του πολέμου, μόνο ψέματα σ’ ολόκληρο το γαλλικό 
τύπο, τώρα διαλαλούν στη Γερμανία κάθε κατασκεύασμα της 
αστυνομίας, κάθε συκοφαντία της πιο ξεπουλημένης φυλλάδας 
του Παρισιού, έφτανα σε μια κατάσταση που δεν ήταν η πιο 
κατάλληλη για να σου γράψω. Για τους λίγους όμηρους, που κατά 
το πρωσικό πρότυπο εκτελέστηκαν, για τα λίγα παλάτια, που 
κατά την πρωσική συνήθεια κάηκαν, γίνεται ένας τεράστιος θό
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ρυβος — γιατί όλα τα άλλα είναι ψέματα — αλλά για τους 40.000 
άνδρες, γυναίκες και παιδιά που κατακρεούργησαν οι Βερσαλιέ- 
ροι με μυδραλιοβόλα μετά τον αφοπλισμό τους, γι’ αυτό δεν 
μιλάει κανείς! Έτσι δεν μπορείτε να τα ξέρετε όλα αυτά, έχετε 
στη διάθεσή σας μόνο την Εφημερίδα της Κολωνίας και την Εφη
μερίδα του Έλμπερφελντ, σας παραγεμίζουν κυριολεκτικά με ψέ
ματα. Έτσι έχεις ακούσει στη ζωή σου για αρκετούς ανθρώπους 
να τους διαπομπεύουν σαν ανθρωποφάγους: τους Τουγκεντμπύ- 
ντλερ* στην εποχή του παλαιότερου Ναπολέοντα, τους Δημαγω
γούς του 1817 και του 1831,** τους ανθρώπους του 1848. Αργό
τερα πάντα φάνηκε ότι δεν ήταν τόσο κακοί και ότι κάποια μανία 
καταδίωξης από συμφέρον ήταν αυτή που στην αρχή τους απέδιδε 
όλες αυτές τις ιστορίες τρόμου που ξεθύμαναν αργότερα. Ελπίζω, 
αγαπητή μητέρα, ότι θα τα θυμηθείς αυτά και ότι θα τα θεωρήσεις 
σαν κάτι που είναι υπέρ των ανθρώπων του 1871, όταν διαβάζεις 
στην εφημερίδα αυτά τα φανταστικό ανοσιουργήματα.

Ό τι δεν έχει αλλάξει τίποτε στις απόψεις μου, που τις έχω εδώ 
και σχεδόν 30 χρόνια, το ήξερες και δεν θα έπρεπε να είναι για 
σένα απροσδόκητο ότι, μόλις με ανάγκαζαν τα γεγονότα, όχι 
μόνο θα τα υπεράσπιζα αλλά και ότι θα έκανα ό,τι περνούσε από 
το χέρι μου. θ α  έπρεπε να ντρέπεσαι για μένα αν δεν θα το 
έκανα. Αν δεν ήταν εδώ ο Μαρξ ή ακόμη κι αν δεν υπήρχε, αυτό 
δεν θα άλλαζε τίποτε στην υπόθεση. Είναι λοιπόν πολύ άδικο να 
του καταλογίζεται κάτι τέτιο, βέβαια θυμάμαι επίσης ότι παλιό-

* Η οργάνωση Τούγκεντμχούντ (Σύνδεσμος της Αρετής) ήταν μια πατριωτική 
εταιρία, κου ιδρύθηκε το 1808 αχό εκχρόσωχους των φιλελεύθερων ευγενών και της 
αστικής διανόησης της Πρωσίας, χου προπαγάνδιζε έναν εθνικό αχελβυθερωτικό 
χόλεμο ενάντια στον Ναχολέοντα και υποστήριζε τις φιλελεύθερες μεταρρυθμίσεις 
στην Πρωσία. Μβ την χιβοτική απαίτηση του Ναχολέοντα διαλύθηκε το 1809 μβ 
κυβερνητική διαταγή του βασιλιά της Πρωσίας, συνέχισε όμως να υχάρχει κρυφά. 
Μετά το 1815 ο Σύνδεσμος κατηγορήθηκβ αχό την πρωσική αντίδραση ότι ανήκε 
στους Δημαγωγούς.

** δημαγωγοί ονομάζονταν αχό τη γερμανική αντίδραση οι εκπρόσωποι του 
προοδευτικού φιλβλβύθερου-δημοκρατικού κινήματος ανάμεσα στη γερμανική δια
νόηση και τους φοιτητές. Αυτό το κίνημα ξεκίνησε μβτά αχό τους πολέμους ενάντια 
στη Γαλλία του Ναχολέοντα, στράφηκε κατά της φβουδαρχικής αντίδρασης στα 
γερμανικά κράτη και ζητούσε την ενοποίηση της Γερμανίας. Οι διωγμοί ενάντια σ' 
αυτό το κίνημα άρχισαν αμέσως μετά το 1815 και δυνάμωσαν μετά τη γαλλική 
βχανάσταση του Ιούλη του 1830.
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τερα οι συγγενείς του Μαρξ έλεγαν ότι εγώ ήμουν αυτός που τον 
χάλασε.

Όμως αρκετά μ’ αυτό το θέμα. Είναι κάτι που δεν μπορεί ν' 
αλλάξει και θα πρέπει κανείς να προσαρμοστεί σ’ αυτό.

Όταν περάσει ήσυχα μερικός χρόνος έτσι κι αλλιώς θα σωπά- 
σουν οι κραυγές και συ η ίδια θα δεις την υπόθεση με μεγαλύτερη 
ηρεμία. [...]

Τώρα σου εύχομαι να είσαι καλά, δόσε εγκάρδιους χαιρετι
σμούς σε όλα τα αδέλφια και μη μου ανταποδόσεις τη μακρό
χρονη σιωπή μου. Με όλη την καρδιά

Ο Φριντριχ σου

Στον Έμιλ Μπλανκ μπορείς να πεις ότι ο Μαρξ δεν χρειάζεται 
χρήματα από μένα. θ α  ήθελα όμως να έβλεπα το πρόσωπο του 
ίδιου του Έμιλ Μπ[λανκ] αν του έδινα εγώ συμβουλές πώς να 
χρησιμοποιεί τα χρήματά του.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς την Σαρλότε Ένγκελς στο Ένγκελσκίρχεν 

1 Δεκέμβρη 1884

Αγαπητή Λότχεν,
Σήμερα το πρωί, λίγο πριν τις 10, έλαβα το τηλεγράφημά σου. 

Είχα προετοιμαστεί εδώ και κάποιο διάστημα γι’ αυτή την εί
δηση, από τότε που ο Χέρμαν [Ένγκελς] μου είχε γράψει περισ
σότερες λεπτομέρειες για την κατάσταση του Έμιλ [Ένγκελς] 
και ιδιαίτερα από τότε που με επισκέφτηκε ο γαμπρός σου Κάλα
μον την προπερασμένη εβδομάδα. Μιλήσαμε πολύ για τον Έ- 
μιλ. Ο Κόλσμαν ήταν πλήρως ενημερωμένος για την ιατρική 
κατάσταση, δεν υπήρχε πια ελπίδα, η απόφαση είχε ληφθεί, το 
τέλος ήταν πια ζήτημα εβδομάδων. Και όμως δεν το περίμενα 
τόσο γρήγορα. Τώρα έχει συμβεί και θα πρέπει να το αντιμετωπί
σουμε.

Είναι μια στιγμή στη ζωή σου, αγαπητή Λότχεν, που δεν θα 
την ξαναζήσεις- μια γραμμή κάτω από ένα άθροισμα ευτυχίας 
στη ζωή, που πήρε ανεπανόρθωτα ένα τέλος. Ξέρω πόσο έρημος
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και άδειος θα σου (ραίνεται ο κόσμος αυτή τη στιγμή, ξέρω πως 
θα ευχόσουν στα βάθη της καρδιάς σου να έλθουν έτσι τα πρά
γματα, ώστε να βρεις την ησυχία μαζί με τον Έμιλ σου, δίπλα 
του. Αυτό είναι φυσικό, αυτό εύχεται ο καθένας, που στέκεται 
μπροστά στη σωρό του αγαπημένου συζύγου. Αλλά σκέψου ότι το 
ίδιο έπρεπε να υποστεί και η μητέρα μου. Ήταν ευτυχισμένη για 
41 χρόνια όταν χήρεψε. Και είναι λίγες οι γυναίκες που αγάπη
σαν τόσο βαθιά τον άνδρα τους, όπως αγάπησε αυτή τον πατέρα 
μου. Και όμως με τα παιδιά της και με τη συμπαράσταση των 
παιδιών της, και των παιδιών των παιδιών της, ξανάνιωσε και 
έζησε ακόμα 14 χρόνια μαζί μας, τουλάχιστον χωρίς δυστυχία. 
Και ήταν μεγαλύτερη από σένα και τα παιδιά της ήταν όλα 
ενήλικα και τακτοποιημένα, ενώ εσύ έχεις ακόμη πολλά παιδιά 
που έχουν ανάγκη φροντίδας, που μόνο μια μητέρα μπορεί πρα
γματικά να φροντίσει, μια φροντίδα που μετράει τώρα περισσό
τερο χωρίς τον πατέρα.

Με τον Έμιλ είχα από παλιά μια ιδιαίτερα βαθιά σχέση και 
όσο απομακρυσμένες κι αν ήταν οι αντιλήψεις μας, είχαμε σαν 
κοινό ότι μας απασχολούσαν και τους δυο επιστημονικά πρά
γματα, χωρίς να λαβαίνουμε υπόψη την άμεση πραγματική τους 
χρησιμότητα·!...]

Δεν θα με εμπόδιζε η ακόμη αβέβαιη κατάσταση της υγείας 
μου να περάσω απέναντι σήμερα το βράδυ για να τιμήσω για 
τελευταία φορά τον ακριβό μου αδελφό. Όμως υπάρχει η δυνατό
τητα, ακόμη και η πιθανότητα, ότι η παρουσία μου θα προκα- 
λούσε αστυνομικά μέτρα και για τίποτε στον κόσμο δεν θα ήθελα 
να σας εκθέσω σε τέτιες καταστάσεις, ιδιαίτερα σ’ αυτή τη στι
γμή. Εδώ και λίγους μήνες είχαν δημιουργήσει στην πατρίδα του, 
το Ντάρμσταντ, τόσες δυσκολίες σ’ έναν χημικό με παγκόσμια 
φήμη, που είχε πάρει την αγγλική υπηκοότητα, μέλος της εδώ 
Ακαδημίας των Επιστημών [Καρλ Σόρλεμερ] γιατί είχε παρευρε- 
θεί στην κηδεία του Μαρξ, ώστε αναγκάστηκε να φύγει αμέσως. 
Τι θα 'πρεπε να περιμένω εγώ; θ α  πρέπει να θεωρήσω ξανά, για 
κάμποσο διάστημα, τον εαυτό μου σαν πολιτικό φυγάδα.

Λοιπόν, αγαπητή Λότχεν, ένα πράγμα ξέρω, εσείς οι γυναίκες 
είσαστε πιο θαρραλέες και πιο δυνατές από εμάς τους άνδρες. 
Αυτά που μπορείτε να υποστείτε, αν χρειαστεί, εμείς δεν τα

67



μπορούμε. Εσύ με τη θαυμαστή αυτοπειθαρχία σου, για την οποία 
τόσο συχνά σε ζήλευα, θα ξεπεράσεις κι αυτή τη μεγάλη δυσκο
λία, τον πόνο, που συμμεριζόμαστε όλοι μαζί σου, και που όμως 
εσύ υποφέρεις στο πιο σημαντικό μέρος.

Φίλησε όλα σου τα παιδιά από μένα.
Με αγάπη από την καρδιά

Ο πιστός σου yepo-Φρϊντριχ

Ο Ένγκελς από το Ράιντ, νησί Ουάιτ, 
προς τον Λούντβιχ Σόρλεμερ στο Ντάρμσταντ

28 Ιούλη 1892

Αγαπητέ μου Σόρλεμερ,
Δεν περίμενα σχεδόν καθόλου, ότι οι φόβοι μου για τη μητέρα 

σας θα επαληθεύονταν τόσο γρήγορα.[...] Μπορώ να αισθανθώ 
μαζί σας την απώλεια γιατί κι εγώ έχασα πριν από 18 χρόνια την 
77χρονη μητέρα μου και ξέρω πόσο ιδιόμορφος δεσμός είναι το 
σπίτι της μητέρας ανάμεσα στα μέλη μιας πολυμελούς οικογέ

νειας και πόσο αναντικατάστατο είναι, ακόμη κι όταν υπάρχει η 
μεγαλύτερη σύμπνοια ανάμεσα στα παιδιά. Το σπίτι της μητέρας 
συνδέει ολόκληρη τη νεότερη γενιά σαν μια μεγάλη οικογένεια, 
και αν πεθάνει η μητέρα οι ξεχωριστές νεότερες οικογένειες 
αισθάνονται πολύ πιο ανεξάρτητες και ξεχωρίζουν περισσότερο 
η μια από την άλλη χωρίς να το θέλουν. Αυτή είναι η φυσική 
πορεία των πραγμάτων, αλλά ταυτόχρονα και μια συγκλονιστική 
αλλαγή, και αυτό έκανε στη δική μου όπως και στη δική σας 
περίπτωση, όπου η μητέρα έζησε για πολλά χρόνια μετά από τον 
πατέρα, το χαμό και της μητέρας να δίνει διπλό πόνο. [...]

Ειλικρινά δικός σας Φ. Ένγκελς
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Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

19 Νοέμβρη 1850

Αγαπητέ Ένγκελς!
Σου γράφω μόνο δυο γραμμές. Σήμερα το πρωί στις δέκα η 

ώρα πέθανε ο μικρός μας συνωμότης αλεπουδάκος [Χάινριχ 
Γκουίντο Μαρξ]. Ξαφνικά, ύστερα από έναν από τους σπασμούς, 
που είχε συχνά. Λίγα λεπτά πιο πριν γελούσε και αστειευό
ταν ακόμη. Όλα ήλθαν ανέλπιστα. Μπορείς να σκεφτείς την 
κατάσταση εδώ. Με την απουσία σου αισθανόμαστε ιδιαίτερα σ’ 
αυτή τη στιγμή πολύ μόνοι. [...]

Δικός σου Κ. Μαρζ

Αν έχεις τη διάθεση, γράψε μερικές γραμμές στη γυναίκα μου. 
Είναι εκτός εαυτού.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

23 Νοέμβρη 1850

Αγαπητέ Ένγκελς!
Το γράμμα σου έκανε πολύ καλό στη γυναίκα μου. Βρίσκεται 

σε μια πραγματικά επικίνδυνη έξαψη και κατάπτωση. Είχε θηλά
σει η ίδια το παιδί και είχε εξασφαλίσει την ύπαρξή του κάτω από 
τις πιο δύσκολες συνθήκες και με τις μεγαλύτερες θυσίες. Μαζί μ’ 
όλα αυτά η σκέψη ότι το φτωχό παιδί ήταν θύμα της αστικής 
μιζέριας, παρά το γεγονός ότι ειδικά στο ίδιο δεν έλειψε καμιά 
φροντίδα. [...]

Δικός σου Κ. Μ.
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Αγαπητέ Ένγκελς,
Ανέβαλα από μέρα σε μέρα να σου στείλω το ιατρικό ανακοι

νωθέν γιατί η αρρώστια μεταβαλλόταν τόσο συχνά, ώστε η ίδια η 
κρίση μου γι’ αυτήν άλλαζε σχεδόν από ώρα σε ώρα. Τελικά όμως 
η αρρώστια πήρε την κληρονομική στην οικογένειά μου μορφή 
κάποιος φθοράς στην κοιλιά και η ελπίδα έχει χαθεί ακόμη και 
από την ίδια την ιατρική πλευρά. Η γυναίκα μου ήταν εδώ και μια 
εβδομάδα τόσο άρρωστη όσο ποτέ λόγω της πνευματικής έξαψης. 
Σε μένα τον ίδιο ματώνει η καρδιά μου και καίει το κεφάλι μου, 
παρ’ όλο που φυσικά πρέπει να δείχνω αυτοπειθαρχία. Το παιδί 
[Έντγκαρ Μαρξ] δεν έχει χάσει στη διάρκεια της αρρώστιας τον 
γνήσιο, πρόσχαρο και ταυτόχρονα ανεξάρτητο χαρακτήρα του.

Δεν μπορώ να σ’ ευχαριστήσω αρκετά για τη φιλία σου, για το 
ότι δουλεύεις αντί για μένα, καθώς και για τη συμπάθεια που 
αισθάνεσαι για το παιδί.

Αν παρουσιαστεί κάποια καλύτερη εξέλιξη θα σου γράψω 
αμέσως.

Totus tuus [όλος δικός σου] Κ.Μ.

Σημείωση: Την επόμενη Τρίτη δεν φεύγει πλοίο για την Αμε
ρική και δεν είναι δυνατό να στέλνονται στους ανθρώπους κάθε 
φορά δυο γράμματα ταυτόχρονα, θ α  παραλείψω λοιπόν αυτή την 
Τρίτη.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

6 Απρίλη 1855

Αγαπητέ Ένγκελς,
Ο καημένος ο Μους [Έντγκαρ Μαρξ] δεν υπάρχει πια. Απο

κοιμήθηκε (κυριολεκτικά) στα χέρια μου σήμερα ανάμεσα στις 5 
και 6 η ώρα. Δεν θα ξεχάσω ποτέ, πόσο μας αλάφρωσε η φιλία

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

30 Μάρτη 1855
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σου σ’ αυτό το φοβερό χρονικό διάστημα. Τον πόνο μου για το 
παιδί τον καταλαβαίνεις. Η γυναίκα μου σου στέλνει τους πιο 
φιλικούς χαιρετισμούς. Είναι δυνατόν όταν θα ταξιδέψω για το 
Μάντσεστερ, να την πάρω μαζί μου για 8 ημέρες, όπου φυσικά θα 
μείνουμε σε κάποιο ξενοδοχείο (ή σε δικό μας ιδιωτικό σπίτι). 
Οπωσδήποτε πρέπει να βρω έναν τρόπο να την πάρω μακριά τις 
πρώτες μέρες.

Δικός σου Κ. Μαρξ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

12 Απρίλη 1855

Αγαπητέ Ένγκελς,
Σκέφτομαι να φύγω με τη γυναίκα μου την Τετάρτη για το 

Μάντσεστερ- πρέπει να αλλάξει τοποθεσία για μερικές μέρες. Αν 
δεν σου γράψω τίποτε το αντίθετο, παραμένει γι’ αυτή την ημέρα. 
Σε κάθε περίπτωση θα ξαναγράψω τη Δευτέρα.

Το σπίτι έχει φυσικά ερημώσει και έχει ορφανέψει εντελώς 
μετά το θάνατο του ακριβού μας παιδιού, που ήταν η ζωντανή 
ψυχή του. Είναι απερίγραπτο το πώς μας λείπει παντού το παιδί. 
Έχω περάσει κάθε είδους δυστυχία αλλά μόνο τώρα ξέρω τι 
σημαίνει μια πραγματική δυστυχία.

Αισθάνομαι broken down [συντριμμένος]. Ευτυχώς είχα από 
την ημέρα της κηδείας τόσο δυνατούς πονοκεφάλους, που έχασα 
την αίσθηση της σκέψης, της ακοής και της όρασης.

Σ’ όλα αυτά τα φοβερά βάσανα, που έζησα αυτές τις μέρες, με 
κρατούσε όρθιο η σκέψη σε σένα και τη φιλία σου καθώς και η 
ελπίδα ότι έχουμε να κάνουμε μαζί ακόμη κάτι το σωστό στον 
κόσμο.

Δικός σου Κ. Μ.

Η γυναίκα μου μόλις μου φέρνει δύο γραμμές για σένα, τις 
οποίες επισυνάπτω.
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Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς την Τζένη και τη Λάουρα Μαρξ στο Λονδίνο 

11 Μάη 1858

Αγαπητές Τζένη και Λάουρα,
Δεν μπορώ να στείλω αυτές τις λίγες γραμμές στη μαμά χωρίς 

να σας ευχαριστήσω για τα δύο αξιαγάπητα πορτραίτα, που δό- 
σατε στον Μαύρο να μου φέρει. Προς το παρόν βρίσκονται πάνω 
από το τζάκι, μπροστά στον καθρέφτη, όμως σε μερικές μέρες θα 
πάρουν μια περίφημη θέση στον τοίχο.

Ελπίζω ότι ο κύριος Σλάιντεν δεν θα σας πάει και τόσο 
άσχημα, ο άνθρωπος είναι πολύ πιο σοβαρός από σας, ελπίζω 
όμως ότι δεν θα τον μιμηθείτε.

Από τις φωτογραφίες βλέπω μ’ ευχαρίστηση ότι, αν και είσα- 
στε τώρα μεγάλες κυρίες, έχετε πάντα τα παλιά ανοιχτόκαρδα και 
απροκατάληπτα πρόσωπα' και να πιστέψετε ότι κι εγώ θα είμαι 
πάντα για σας ο παλιός*

Ένγκελς

Ο Μάρξ από το Λονδίνο 
προς την Ελεάύορ Μαρξ (πιθανά), στο Λονδίνο

3 Ιούλη 1865

Dear Miss Lilliput! [Αγαπητή δεσποινίς Λίλιπουτ!]
θα  πρέπει να συγχωρέσετε την «καθυστερημένη» μου απάν

τηση. Ανήκω στο είδος των ανθρώπων που βλέπουν πάντα δυο 
φορές τα πράγματα προτού αποφασίσουν για το ένα ή για το 
άλλο. Έτσι αισθάνθηκα αρκετή έκπληξη όταν έλαβα μια πρό
σκληση από ένα εντελώς άγνωστό μου αδιάκριτο θηλυκό. Όπως 
κι αν έχει το πράγμα όταν βεβαιώθηκα για την προσοχή και για 
τον ανεπανάληπτο τρόπο, με τον οποίο κάνετε τις συμφωνίες σας 
με τους προμηθευτές σας, θα αισθανθώ ευτυχής να δράξω αυτή τη 
σπάνια ευκαιρία και να πλησιάσω τα φαγητά και τα ποτά σας. 
Όμως θα σας παρακαλούσα να μην αφήσετε να σας διαφύγει,

Τ η ν τελευταία καράγραφο ο Ένγκελς την έγραψε στα ιταλικά.
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κατά την κακή συνήθεια όλων των ανύπαντρων, το εξής: Επειδή 
υποφέρω λίγο από ρευματισμούς, ελπίζω ότι θα προφυλάξετε το 
σαλόνι σας από κάθε ρεύμα. Για τον απαραίτητο εξαερισμό θα 
φροντίσω ο ίδιος. Κι επειδή βαριακούω κάπως από το δεξί αυτί, 
θα σας παρακαλούσα να βάλετε στα δεξιά μου κάποιον πληκτικό 
τύπο, από αυτούς που δεν θα λείπουν, όπως τολμώ να νομίζω, από 
την παρέα σας. Για την αριστερή πλευρά θα μου φυλάξετε, θέλω 
να ελπίζω, μια γυναικεία καλλονή, δηλαδή την ομορφότερη γυ
ναικεία ύπαρξη από τις καλεσμένες σας.

Έχω μια ορισμένη τάση να μασάω τον ταμπάκο, γι’ αυτό να 
τον έχετε πρόχειρο. Από παλαιότερες συναντήσεις μου με Αμερι- 
κάνους έχω συνηθίσει να φτύνω, περιμένω λοιπόν να μη λείπουν 
τα πτυελοδοχεία. Επειδή είμαι αρκετά ελεύθερος στους'τρόπους 
συμπεριφοράς μου και απεχθάνομαι αυτή τη ζεστή και αποπνι- 
κτική αγγλική ατμόσφαιρα, πρέπει να προετοιμαστείτε να με 
δείτε ντυμένο με ένα είδος αδαμιαίας περιβολής.
Ελπίζω οι γυναίκες καλεσμένες σας να εμφανιστούν παρόμοια.

Αντίο, αγαπητή μου, άγνωστη μικρή δεσποινίς.
Πάντα δικός σας Δρ. Παράξενος

Ελπίζω να μην έχετε αγγλικά κρασιά!

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Πολ Λαφάργκ στο Λονδίνο 

13 Αυγούστου 1866

Αγαπητέ μου Λαφάργκ,
Επιτρέψτε μου τις παρακάτω παρατηρήσεις:
1. Αν θέλετε να συνεχίσετε τις σχέσεις σας με την κόρη μου 

[Λάουρα], θα πρέπει να σταματήσετε να τη «φλερτάρετε» με τον 
τρόπο σας.

Ξέρετε καλά ότι δεν υπάρχει ακόμη υπόσχεση για γάμο, ότι
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όλα βρίσκονται σε εκκρεμότητα. Ακόμη κι αν ήταν αρραβωνια
στικιά σας με όλους τους τύπους, δεν θα έπρεπε να ξεχνάτε ότι 
πρόκειται για μια μακρόχρονη υπόθεση. Οι συνήθειες μιας υπερ
βολικά οικείας συμπεριφοράς είναι ακόμη περισσότερο περιττές, 
εφόσον οι δυο ερωτευμένοι κατοικούν στον ίδιο τόπο, στη διάρ
κεια μιας υποχρεωτικά μακρόχρονης περιόδου αυστηρής δοκιμα
σίας και αποσαφήνισης. Παρακολούθησα με έκπληξη τις μετα
βολές της συμπεριφοράς σας από τη μια μέρα στην άλλη, μέσα σε 
μια μοναδική εβδομάδα. Κατά την άποψή μου η πραγματική 
αγάπη εκφράζεται με σεμνότητα, ταπεινοφροσύνη, ακόμη και με 
συστολή του ερωτευμένου απέναντι στο είδωλό του και καθόλου 
με συναισθηματικές εξάρσεις και με μια πρόωρη οικειότητα. Αν 
επικαλεσθείτε το κρεολικό σας ταμπεραμέντο, τότε έχω το καθή
κον να παρέμβω, με την υγιή ανθρώπινη λογική μου, ανάμεσα 
στο ταμπεραμέντο σας και την κόρη μου. Αν δεν μπορείτε να 
εκφράσετε την αγάπη σας γι’ αυτήν, με τον τρόπο που αναλογεί 
στο γεωγραφικό πλάτος του Λονδίνου, θα πρέπει να αρκεστείτε 
στο να την αγαπάτε από μακριά. Δεν χρειάζεται λοιπόν να το 
εξηγήσω περισσότερο.

2. Για την τελική τακτοποίηση των σχέσεών σας με τη 
Λάουρα θα πρέπει να έχω πλήρη σαφήνεια για την οικονομική 
σας κατάσταση. Η κόρη μου πιστεύει ότι γνωρίζω τις υποθέσεις 
σας. Κάνει λάθος. Δεν έχω κάνει λόγο γΓ αυτά τα πράγματα γιατί 
κατά τη γνώμη μου θα έπρεπε να είναι δικό σας καθήκον να 
αναλάβετε την πρωτοβουλία. Ξέρετε ότι έχω θυσιάσει όλη μου 
την περιουσία στον επαναστατικό αγώνα. Δεν το μετανιώνω. 
Αντίθετα. Αν ξανάρχιζα τη ζωή μου για άλλη μια φορά θα έκανα 
το ίδιο. Μόνο που δεν θα παντρευόμουν. Όσο περνάει από το 
χέρι μου θέλω να προφυλάξω την κόρη μου από τα βράχια, που 
επάνω τους συντρίφτηκε η ζωή της μητέρα της. Επειδή αυτή η 
υπόθεση χωρίς τη δική μου άμεση συμβολή (μια αδυναμία από 
την πλευρά μου!) και χωρίς την επιρροή, που άσκησε στη συμπε
ριφορά της κόρης μου η φιλία μου για σας, ποτέ δεν θα ευδοκι
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μούσε τόσο, με βαρύνει μια μεγάλη προσωπική ευθύνη. [...]
3. Για να προλάβω κάθε λαθεμένη ερμηνεία αυτής της επι

στολής, σας εφιστώ την προσοχή ότι — αν τυχόν αισθανόσαστε 
τον πειρασμό να παντρευτείτε ακόμη και σήμερα — δεν θα το 
πετυχαίνατε. Η κόρη μου θα αρνιόταν. Κι εγώ θα είχα αντιρρή
σεις. θ α  πρέπει να έχετε κατορθώσει κάτι στη ζωή, προτού 
σκεφτείτε το γάμο, και θα χρειαστεί κάποιο διάστημα δοκιμασίας 
για σας και τη Λάουρα.

4. Επιθυμώ πολύ αυτό το γράμμα να μείνει μόνο ανάμεσα σ’ 
εμάς τους δυο. Περιμένω την απάντησή σας.

Ολότελα δικός σας Καρλ Μαρξ

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προν τον Μαρξ στο Λονδίνο

25 Ιούνη 1868

Αγαπητέ Μαύρε,
Ποτέ δεν φοβηθήκαμε εδώ τόσο, όσο σήμερα το πρωί, που 

ήρθε η είδησή σου ότι όλα τα κορίτσια σου έχουν τη σκαρλατίνα.
Η υπόθεση στριφογυρίζει όλη την ημέρα στο κεφάλι μου- 

ελπίζω όλα να πάνε καλά, όπως βλέπω σε μια ιατρική έκθεση, 
εδώ, όλες οι περιπτώσεις του είδους εξελίχθηκαν αξιοσημείωτα 
ήπια αυτό το χρόνο. Ποιον έχεις για γιατρό, μ’ αυτά τα πράγματα 
δεν αστειεύεται κανείς: κάνε χρήση των μέσων μου, γράψε ή 
τηλεγράφησε όταν χρειάζεσαι κάτι και θα το έχεις αμέσως αν 
υπάρχει τρόπος.

Χτες σου έστειλα με απλή επιστολή δυο χαρτονομίσματα των 
πέντε λιρών με τους αριθμούς S/K 60115 και 60116.

Ενημέρωνέ με τακτικά για το πώς πάει η κατάσταση. Η Λίζι 
(Λύντια Μπαρνς) ήταν φοβερά καταβλημένη όταν της διάβασα 
για το θέμα· έχει πολύ μεγάλη συμπάθεια για την Τούσι [Ελεάνορ 
Μαρξ] και μιλάει όλη την ημέρα γι’ αυτήν. Και τώρα η μικρή 
καλή μας Τζένη [Τζένη Μαρξ] κόλλησε κι αυτή την αρρώστια. 
Έχεις πραγματικά τεράστια ατυχία.

Δεν θέλω κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες να γράψω τίποτε για 
άλλα πράγματα, ούτε και θα σε ενδιέφεραν, όσο διαρκεί αυτή η
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κατάσταση. Εσωκλείω μερικές γραμμές για την Τούσι για να 
διασκεδάσει, ύστερα από διαταγή της Λίζι. Μη μας αφήσεις 
χωρίς είδηση.

Δικός σου Φ.Ε.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς την Ελεάνορ Μαρξ στο Παρίσι 

26 Απρίλη 1869

Αγαπητή μου μικρή Κοκό,
Πρέπει πραγματικά να συγχωρέσεις τη μακρόχρονη σιωπή 

μου. Βρίσκομαι αυτό τον καιρό βυθισμένος μέχρι το λαιμό στη 
δουλιά.

Πρώτα λοιπόν για τα ζώα σου. Ο Ζάμπο μου έχει γίνει αχώρι
στος· πρέπει να εξισορροπήσει κατά κάποιον τρόπο την απουσία 
του μεγάλου αφεντικού του. Ο Μπλάκι συμπεριφέρεται πάντα 
σαν τζέντλεμαν, οπωσδήποτε όμως σαν ένας πολύ πληκτικός. Η 
Τόμι έκανε πάλι ό,τι μπορούσε για να αποδείξει την αλήθεια της 
θεωρίας του Μάλθους. Υποπτεύομαι ότι η Χελένε [Χέλενα Ντέ- 
μουτ] θα σκοτώσει σήμερα τους απογόνους αυτής της γριάς 
στρίγκλας. Ο Ουίσκι, αυτή η μεγάλη και καλή προσωπικότητα, 
στην αρχή ήταν απαρηγόρητος και απελπισμένος για την αναχώ
ρησή σου, σαν την Καλυψώ. Δεν δεχόταν ούτε και τα πιο ωραία 
κόκαλα, δεν έφευγε καθόλου από το υπνοδωμάτιό σου και παρου
σίαζε όλα τα συμπτώματα μιας «ωραίας ψυχής» που υποφέρει. 
Όταν όμως ακούσει τ’ όνομά σου γίνεται επιθετικός. Ο Ντίκι 
αποκαλύφτηκε σαν πολύ καλός τραγουδιστής και οι δυο μας 
καλλιεργούμε τα μυστικά μας ταλέντα με κοινές «ασκήσεις». 
Καμιά φορά όμως όταν αρχίζω να σφυρίζω ο Ντίκι μου συμπερι- 
φέρεται όπως ο Λούθηρος στο Διάβολο, μου γυρίζει τον... του. Ο 
Γιόκο ξαναφάνηκε, όμως τα κέφια του είναι τόσο άσχημα όσο 
δεν λέγεται. Όταν διαπίστωσε ότι έχεις φύγει, άφησε να εκδηλω
θούν ελεύθερα όλοι οι κακοί του τρόποι και οδήγησε στην αποτυ
χία κάθε κατευναστική προσπάθεια της Χελένε. Μια ακόμα πηγή 
θυμού ήταν για τον Γιόκο το ότι ο κηπουρός τακτοποίησε τον 
μικρό κήπο — έναν κόσμο που ο Γ ιόκο τον έβλεπε δικαιολογη
μένα σαν δικό του τόπο και κυριαρχία. Έχει χάσει τώρα ο Γιόκο
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τους μικρούς του λόφους, τις σπηλιές του, τις χαράδρες του και 
όλη την αγαπημένη αταξία που τον γοήτευε τόσο.

Όσον αφορά τα άλλα «ζώα» — που δεν ανήκουν στο βουβό 
είδος αλλά είναι λαλίστατα και απόλυτα σε θέση να δικαιολογή
σουν τις πράξεις τους — δεν θα πω τώρα γι’ αυτά ούτε μια λέξη. 
[.··]

Αντίο, μικρή μου Κοκό.
Ο Ολντ Νικ σου

Ο Μαρξ από το Αννόβερο 
προς τη Λάουρα Λαφάργκ στο Λονδίνο 

25 Σεπτέμβρη 1869

Αγαπητό μου Κακαντού!
Λυπάμαι που δεν μπορώ να γιορτάσω στο σπίτι τα γενέθλια 

του αγαπημένου μου μικρού πουλιού, όμως η σκέψη του Ολντ 
Νικ είναι μαζί σου.

Σ’ έχω κλείσει μέσα στην καρδιά μου*.
Χάρηκα που διάβασα στο γράμμα της μανούλας [η γυναίκα 

του Μαρξ] (γραμμένο με τον τρόπο της που όπως πάντα σε 
διασκεδάζει, είναι ένας πραγματικός δεξιοτέχνης της αλληλογρα
φίας), ότι η υγεία σου είναι καλύτερα. Ελπίζω να είναι σύντομα 
καλύτερα και ο αγαπημένος μικρός μας Σνάπι [Σαρλ-Ετιέν Λα- 
φάργκ]. Ταυτόχρονα συμμερίζομαι ότι θα έπρεπε να ζητηθεί 
αμέσως η συμβουλή του Δρ. Ουέστ (ή αν απουσιάζει ενός άλλου 
γιατρού). Επιμένω εσύ και ο Λαφάργκ να υποταχθείτε, σ’ αυτή 
την περίπτωση, στο πατρικό μου κύρος, κάτι το οποίο όπως 
ξέρετε καλό δεν έχω συνηθίσει να επικαλούμαι. Δεν υπάρχει 
τίποτε το δυσκολότερο για να καταπιαστεί κανείς από ένα μωρό. 
Ποτέ δεν ήταν πιο αναγκαία η άμεση δράση και πιο βλαβερή η

• Από ένα καλιό γερμανικό λαϊκό τραγούδι της εχοχής γύρω στα 1200, γραμμένο 
στη μεσαιωνική γερμανική γλώσσα.
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κάθε αναβολή. Δεν επιτρέπεται σε καμία περίπτωση να επιταχύ
νετε την αναχώρησή σας από το Λονδίνο, θ α  ήταν πραγματικά 
επικίνδυνο για το παιδί και σε σένα την ίδια δεν θα ’κανε καλό. 
ΓΓ αυτό το θέμα θα σας έδινε την ίδια συμβουλή οποιοσδήποτε 
γιατρός. (...)

Τις πιο θερμές ευχαριστίες μου για το λεπτομερές γράμμα του 
Πολ. Τους εγκάρδιους χαιρετισμούς μου σ’ όλο το σπίτι και 
εκατό φιλιά για σένα και για τον αγαπημένο μικρό μου Σνάπι. 
Αντίο, αγαπητό παιδί.

Πάντα δικός σου Ολντ Νικ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τη Λάουρα και τον Πολ Λαφάργκ στο Παρίσι 

5 Μάρτη 1870

Αγαπητή Λάουρα και αγαπητέ Πολ,
θ α  είσαστε σίγουρα πολύ και με το δίκιο σας έξω φρενών για 

τη μακρόχρονη σιωπή μου, θα πρέπει όμως να τη συγχωρέσετε: 
πρώτα γιατί ήταν συνέπεια της αρρώστιας μου και δεύτερο λόγω 
της επιπρόσθετης δουλιάς, για να κερδίσω τον χαμένο χρόνο.

Η θλιβερή είδηση από τον Πολ δεν με εξέπληξε*. Το βράδυ 
πριν από τον ερχομό της επιστολής, είχα εκφράσει στην οικογέ
νεια τη σοβαρή ανησυχία μου για το παιδάκι. Έχω τόσο υποφέρει 
ο ίδιος από τέτιες απώλειες, ώστε να είναι αδύνατο να μην 
αισθάνομαι βαθιά τη θλίψη μαζί σας.

Ξέρω όμως επίσης από την ίδια προσωπική εμπειρία ότι όλες 
οι έξυπνες κοινοτυπίες και τα παρηγορητικά λόγια, που εκφρά
ζονται σε τέτιες περιπτώσεις, μεγαλώνουν μόνο τον γνήσιο πόνο 
αντί να τον μαλακώσουν.

Ελπίζω ότι θα μας αναγγείλετε καλές ειδήσεις για τον μικρό 
Σνάπι, τον πιο μεγάλο αγαπημένο μου. Ο φτωχός, αγαπημένος 
ανθρωπάκος θα πρέπει να υπέφερε πολύ με το κρύο, που είναι 
τόσο αντίθετο με τη «la nature melanienne» [«τη μελαμψή 
φύση»]· [■■■]

• Το κοριτσάκι κου γέννησε η Λάουρα Λαφάργκ την 1η του Γενάρη 1870, χέθανε 
στα τέλη του Φλεβάρη.
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Ο Ένγκελς θα φύγει από το Μάντσεστερ και θα εγκατασταθεί 
μόνιμα στο Λονδίνο στις αρχές Αυγούστου. Αυτό θα μου δόσει 
μεγάλη χαρά.

Και τώρα να είστε καλά, αγαπητά μου παιδιά. Μην ξεχάσετε 
να φιλήσετε τον γενναίο μικρό Σνάπι από τον

Ολντ Νικ

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
πρςς τη Λάουρα Λαφάργκ στη Μαδρίτη 

11 Μάρτη 1872

Αγαπητή Λερ,
[...] Στο σπίτι σας επικρατεί τώρα μεγάλη χαρά για την ιστο

ρία με τον Λονγκέ και αν στην εποχή των αρραβώνων σου πότε- 
πότε λέγονταν άνοστα αστεία για τα casting sheep’ s eyes [τις 
ερωτευμένες ματιές], τώρα έχεις πάρει ολοκληρωτικά εκδίκηση: 
η Τζένη κάνει ό,τι μπορεί γι’ αυτό. Κατά τ’ άλλα αυτή η υπόθεση 
της έχει κάνει πολύ καλό, είναι πολύ ευτυχισμένη και πρόσχαρη, 
σωματικά αισθάνεται πολύ καλύτερα, και ο Λονγκέ είναι ένας 
πολύ αξιαγάπητος σύντροφος. Η Τούσι [Ελεάνορ Μαρξ] είναι κι 
αυτή πολύ ικανοποιημένη με την υπόθεση και φαίνεται εντελώς 
σαν should not mind to follow suit [να μην είχε τίποτε ενάντια 
στο να ακολουθήσει το παράδειγμα]. Μεθαύριο ο Λονγκέ θα 
δόσει παράσταση στο σπίτι σας και θα μαγειρέψει Sole έ la 
normande [νορμανδική γλώσσα], το εθνικό του φαγητό, είμαστε 
κι εμείς προσκαλεσμένοι και είμαι περίεργος αν θα αρέσει στη 
γυναίκα μου [Λύντια Μπαρνς]. Η τελευταία του παράσταση — 
Boeuf έ la mode [βοδινό της μόδας] — was not great success [δεν 
είχε μεγάλη επιτυχία]. [...]

Χαίρομαι που ο Σνάπι [Σαρλ-Ετιέν Λαφάργκ] καλυτερεύει κι 
ελπίζω ν’ ακούσω σύντομα ότι είναι πάλι εντελώς καλά. Ο 
φτωχός ανθρωπάκος έχει περάσει κιόλας τόσα πολλά.

Τώρα έχε γεια, να με θυμάσαι με καλές εντυπώσεις και να 
είσαι βέβαιη ότι παντού, όπου πάτε, θα σας ακολουθεί η πιο 
εγκάρδια συμπάθειά μου. Η γυναίκα μου σου στέλνει τους θερ
μούς της χαιρετισμούς αν και δεν σε γνωρίζει.

Για πάντα ο γέρο Στρατηγός σου.
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Ο Ένγκελς από το Ράμσγκέιτ 
προς την Τζένη Λονγκέ στο Λονδίνο 

2 Λυγούστου 1874

Αγαπητή μου Τζένη,
Λυπήθηκα που δεν σε ξαναεϊδα πριν από την επιστροφή μου 

και τώρα σου γράφω για να σου υπενθυμίσω την υπόσχεσή σου 
να έλθεις για ένα διάστημα εδώ. θ α  μείνουμε εδώ μέχρι την 
Τρίτη μετά από 14 ημέρες και μπορούμε να σε φιλοξενήσουμε 
οποτεδήποτε. Μετά απ’ όλα όσα πέρασες, τόσο σωματικά όσο 
και ψυχικά, αυτές τις τελευταίες εβδομάδες, είναι οπωσδήποτε 
αναγκαίο ν' αλλάξεις αέρα και περιβάλλον* και είμαι βέβαιος ότι 
χρειάζεσαι την παραμονή στη θάλασσα όσο χρειάζονται ο 
Μαύρος και η Τούσι [Ελεάνορ Μαρξ] το Κάρλσμπαντ**. Επίτρε- 
ψέ μου για μια φορά να γίνω ο γιατρός σου και να σου συστήσω 
για λίγο τον θαλασσινό αέρα. Όσο πιο γρήγορα έλθεις, τόσο 
καλύτερα θα είναι για σένα. Η Κα Ε[νγκελς] [Λύντια Μπαρνς] 
θύμωσε πολύ γιατί δεν σε πήρα αμέσως εδώ μαζί μου. Αυτή και η 
Πουμπς [Μαίρη Έλεν Μπαρνς] σου στέλνουν εγκάρδιους χαιρε
τισμούς.

Σε παρακαλώ δόσε χαιρετισμούς στον Λονγκέ από μένα και 
να με θεωρείς πάντοτε δικό σου με όλη μου την καρδιά.

Φ. Ένγκελς 

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Λούις Κούγκελμαν στο Αννόβερο 

4 Λυγούστου 1874

Αγαπητέ Κούγκελμαν,
Πριν από περίπου 8 μέρες έστειλα στην αγαπητή σου γυναίκα 

μερικές γραμμές με την είδηση του θανάτου του μοναδικού μου

• Βλ. υχοσημεϊωση σβλ. 47.
·* Ο Μαρξ ταξίδεψε με την κόρη του Ελεάνορ στις 15 Λυγούστου 1874, μετά αχό 

επιτακτική συμβουλή των γιατρών, για θερακεία στο Κάρλσμχαντ, όχου έμεινε ως τις 
21 Ιεχτέμβρη 1874.



εγγονού [Σαρλ Λόνγκέ]* και της βαριάς αρρώστιας της νεότερης 
κόρης μου [Ελεάνορ]. Η αρρώστια αυτή όμως δεν ήταν κάτι το 
μεμονωμένο αλλά το οξύ ξέσπασμα μιας μακρόχρονης ασθέ
νειας. Η Ελεάνορ σηκώθηκε τώρα πάλι από το κρεβάτι, πολύ πιο 
γρήγορα απ’ ό,τι πίστευε ο γιατρός της (Κα Δρ. Άντερσον- 
Γκαρέ). Μπορεί να ταξιδέψει αν και η κατάστασή της είναι 
φυσικά ακόμη λεπτή. Η κυρία Άντερσον θεωρεί το νερό του 
Κάρλσμπαντ πολύ κατάλληλο για την πλήρη ανάρρωσή της, 
ακριβώς όπως και ο Δρ. Γκάμπερτ μου διέταξε την εκεί θεραπεία 
αντί να μου τη συστήσει. Φυσικά είναι σκληρό για μένα να 
εγκαταλείψω τώρα (εννοώ σε περίπου 2 εβδομάδες) την Τζένη 
[Λονγκέ]. Απ’ αυτή την άποψη είμαι λιγότερο στωικός, απ’ ό,τι σε 
άλλα πράγματα και τα οικογενειακά βάσανα με κάνουν να υπο
φέρω πάντοτε πολύ. Όσο περισσότερο κανείς, όπως εγώ, ζει 
σχεδόν αποκλεισμένος από τον έξω κόσμο, τόσο πιο πολύ μπερ
δεύεται, από συναισθηματικής πλευράς, με τον στενό του κύκλο.

Πρέπει να μου γράψεις οπωσδήποτε ακριβώς τη διεύθυνσή 
σου στο Κάρλσμπαντ και να ζητήσεις ονομαστικά για μένα συγ
γνώμη από τη γυναίκα σου και τη Φραίντσχεν [Φραντσίσκα 
Κούγκελμαν] γιατί δεν απάντησα στα αξιαγάπητα φιλικά τους 
γράμματα.

Δικός σου Κ.Μ.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς την Τζένη Λονγκέ στο Ράμσγκέιτ 

14 Αογούστου 1874

Αγαπητό παιδάκι της καρδιάς,
Πιστεύω να πήρατε επιτέλους το γράμμα που έστειλα στη 

διεύθυνση του Ένγκελς την περασμένη Τρίτη. Αν όχι θα πρέπει 
να διαμαρτυρηθείτε στο ταχυδρομείο γιατί δεν πρέπει κανείς να 
αφήνει να περνάνε αθόρυβα τέτιες ακαταστασίες. [...]

Το σπίτι έχει απονεκρωθεί από τότε που έπαψε να του δίνει 
ζωή ο μικρός άγγελος [Σαρλ Λονγκέ]* Μου λείπει σε κάθε βήμα.

* Βλ. υκοσημεϊωοη σελ. 47.
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Η καρδιά μου ματώνει όταν τον σκέπτομαι, και πώς μπορεί 
κανείς να βγάλει από το μυαλό του ένα τόσο γλυκό, προκομμένο 
ανθρωπάκι! Παρ’ όλα αυτά ελπίζω, παιδί μου, να είσαι γενναία 
για χάρη του γέρου σου.

Αντίο, ακριβή μου αγαπημένη μελαχρινούλα.
Ο πιστός σου Ολντ Νικ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς την Τζένη Λονγκέ στο Μάλβερν 

16 Σεπτέμβρη 1878

Αγαπητό μου παιδί,
Ελπίζω ότι συνεχίζουν να υπάρχουν καλύτερες ειδήσεις για 

τον Τζόνι [Ζαν-Λωράν-Φρεντερίκ Λονγκέ]. Πρέπει να μου στέλ
νετε καθημερινά τα ιατρικά ανακοινωθέντα, και πάντοτε την 
αυστηρή αλήθεια. Το μικρό ανθρωπάκι το έχω σαν την κόρη του 
ματιού μου. Προπαντός πρέπει να προφυλαχτεί, λοιπόν όχι υπερ
βολική κίνηση (παθητική ή ενεργητική) out of his home [έξω από 
το σπίτι του]. Αν πάει καλά, όπως ελπίζω, θα ήταν ίσως καλύτερα 
να ταξιδέψετε το Σάββατο (αντί της Παρασκευής). Γιατί μία 
παραπάνω μέρα ησυχίας και ανάπαυσης είναι πολύ σημαντική 
στην περίπτωσή του. [...]

Ο Μαύρος σου

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς την Τζένη Λονγκέ στο Αρζεντέιγ 

29 Απρίλη 1881

Αγαπητή μου Τζένη,
Συγχαρητήρια για την καλή γέννα σου: υποθέτω τουλάχιστον 

ότι όλα είναι εντάξει αφού μπήκες στον κόπο να γράψεις η ίδια. 
Οι «γυναίκες» μου περίμεναν ότι ο «νέος πολίτης της Γης» 
[Μαρσέλ Λονγκέ] θα αύξανε το «καλύτερο μισό» του πληθυσμού. 
Εγώ από την πλευρά μου προτιμώ το «ανδρικό» φύλο, για τα 
παιδιά που γεννιούνται σ’ αυτή την καμπή της ιστορίας. Έχουν
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μπροστά τους την πιο επαναστατική περίοδο που πέρασαν οι 
άνθρωποι. Τώρα είναι άσχημο να είναι κανείς τόσο «γέρος», 
ώστε να μπορεί μόνο να προβλέπει αντί να βλέπει.

Ο «νεοφερμένος» ήλθε αρκετά κοντά στα δικά του, του Τζόνι 
[Ζαν-Λωράν-Φρεντερίκ Λονγκέ], και στα δικά μου γενέθλια. 
Προτιμάει όπως εμείς τον ωραίο μήνα Μάη. Φυσικά έχω πάρει 
την εντολή από τη μαμά, (και την Τούσι, παρ’ όλο ότι ίσως βρει 
το χρόνο να γράψει η ίδια), να σου ευχηθώ ό,τι καλό μπορεί 
κανείς να σκεφθεί, όμως δεν μπορώ να φανταστώ ότι οι «ευχές» 
είναι χρήσιμες για κάτι, εκτός από το να καλύψουν την ίδια την 
αδυναμία αυτού που εύχεται. [...]

Όπως φαίνεται από το τελευταίο σου γράμμα ο Τζόνι καλυτε
ρεύει. Είναι πραγματικά το πιο τρυφερό παιδί από τα τρία αγόρια, 
που είχα την τιμή να γνωρίσω προσωπικά. Πες του ότι χθες, όταν 
πήγαινα περίπατο στο πάρκο — στο Μάιτλαντ Παρκ μας — 
αυτός ο θαυμάσιος άνθρωπος, ο φύλακας του πάρκου, ήλθε ξα
φνικά κοντά μου, ρώτησε για τον Τζόνι και τελικά μου ανακοί
νωσε το σοβαρό γεγονός ότι «θα βγει στη σύνταξη» και ότι θα 
παραχωρήσει τη θέση του σε μία νεότερη «δύναμη». [...]

Ο Ολντ Νικ σου

Ο Μαρζ από το Βέντνορ 
προς τον Ένγκελς στο Λονδίνο 

12 Γενάρη 1882

Όσον αφορά αυτά που πρέπει να γίνουν σε συνέχεια [μετά το 
θάνατο της Τζένης Μαρξ] είναι πρώτα απ' όλα να απαλλαγεί η 
Τούσι [Ελεάνορ Μαρξ] από το ρόλο της συνοδού μου (γενικά θα 
τα βγάλω πέρα χωρίς συνοδό όταν θα ξαναβγώ έξω. Το παιδί 
βρίσκεται σε μια mental pressure [ψυχική πίεση, μελαγχολία], 
που υποσκάπτει εντελώς την υγεία του. Ούτε τα ταξίδια, ούτε 
change of climate [αλλαγή κλίματος], ούτε physicians can do 
anything in this case [γιατροί δεν μπορούν να κάνουν κάτι σ’ αυτή 
την περίπτωση]. Το μοναδικό που μπορεί να κάνει κανείς γι’
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αυτήν, είναι να της κάνει τη χαρη και να την αφήσει να κάνει τα 
θεατρικά της μαθήματα στην Κα Γιανγκ. Καίγεται από την επιθυ
μία να αρχίσει, όπως πιστεύει, μία ανεξάρτητη και ενεργητική 
καλλιτεχνική σταδιοδρομία σαν ηθοποιός, και, αν το αποδεχτεί 
κανείς, έχει οπωσδήποτε δίκιο να μη θέλει να χάσει κι άλλο 
χρόνο. Δεν θέλω για τίποτε στον κόσμο να νομίσει το παιδί ότι 
θυσιάζεται στο βωμό της οικογένειας με τη μορφή του «συνο
δού» ενός γέρου. Πραγματικά: είμαι βέβαιος ότι η μαντάμ Γ ιανγκ 
pro nunc [προς το παρόν] έχει την ικανότητα να είναι ο μονα
δικός της γιατρός.

Ο Ένγκελς από το Γκρέιτ Γιάρμουθ 
προς την Τζένη Λονγκέ στο Λρζεντέιγ 

27 Αυγούστου 1882

Αγαπητή μου Τζένη, ξέρω πόσες φοβερές ενοχλήσεις έχεις 
ύπομείνει και ακόμη υπομένεις. Οι σκέψεις μου ήταν συχνά μαζί 
σου και λυπάμαι γιατί δεν μπόρεσα να βρω μια ευκαιρία να σε 
βοηθήσω. Εσύ και ο Μαύρος είσαστε σχεδόν το μόνιμο αντικεί
μενο των περίπου καθημερινών μας συζητήσεων, όταν πήγαινα 
τα πρωινά στη Νιμ [Χέλενα Ντέμουτ] για την μπίρα μου από το 
Πίλσεν. Όμως ξέρω ότι η γενναία μου Τζένη δεν θα χάσει το 
θάρρος της και όταν πια θα έχεις περάσει τις επόμενες εξετά
σεις*, θα μπορέσεις να τακτοποιήσεις όπως ελπίζω και περιμένω, 
το νοικοκυριό σου με έναν τρόπο, που θα σου δίνει λίγη ησυχία 
και ηρεμία.

Δεν μπορείς να φανταστείς, πόσο άλλαξε η Πουμπς [Μαίρη 
Έλεν Ρόσερ] από τότε που είναι εδώ. Δεν ασχολείται με τίποτε 
άλλο από το μωρό της [Λίλιαν Ρόσερ]· ρούχα, διασκεδάσεις, 
εκδρομές, όλα φαίνεται να τα ’χει ξεχάσει. Και περιποιείται καλά 
το μικρό, με θαυμαστό κέφι και υπομονή, είναι όμως πραγματικά 
ένα πολύ καλό παιδί και γελάει σχεδόν πάντα, ακόμη και τώρα 
που βγάζει δύο δόντια. Ας ελπίσουμε ότι η μητέρα και το παιδί θα 
συνεχίσουν μ’ αυτόν τον τρόπο. [...]

• Στις 16 Σεπτέμβρη 1882 γεννήθηκε η κόρη της Τζένης Λονγκέ. η Τζένη.
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Φιλικούς χαιρετισμούς απ’ όλους στον Λονγκέ, σε σένα και 
στα παιδιά και ό,τι αγαπάς από τον ειλικρινή σου

Φ. Ένγκελς

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς την Λάουρα Λαφάργκ στο Λε Περέ 

9 Μάη 1888

Αγαπητή μου Λάουρα,
[...] Και εγώ έχω να σου γράψω για μια αρκετά σοβαρή υπό

θεση, δηλαδή ότι σε χρειαζόμαστε εδώ στο Λονδίνο. Όπως 
ακούω από τον Σόρλεμερ, έ_χεις φυτέψει στον κήπο σου λίγο 
Βάλντμάιστερ [αρωματικό φυτό] και επειδή μας είναι εντελώς 
ιαδύνατο να περάσουμε απέναντι για να το καταναλώσουμε εκεί, 
'δεν μένει τίποτε άλλο παρά να έλθεις εσύ εδώ και να το φέρεις 
μαζί σου: τα άλλα συστατικά για το σιρόπι θα βρεθούν έγκαιρα 
και γρήγορα. Ο καιρός είναι θαυμάσιος, το Σάββατο, στα γενέ
θλια του Μαύρου, πήγαμε η Νιμ [Χέλενα Ντέμουτ] κι εγώ στο 
Χάιγκέιτ [το Νεκροταφείο] και σήμερα στο Χάμπστιντ Χιθ 
άνοιξα, γράφοντας, και τα δύο παράθυρα. Και όταν θα έλθεις, 
όπως ελπίζω την επόμενη εβδομάδα, θα έχουμε πασχαλιές και 
χρυσή βροχή [ανοιξιάτικο λουλούδι] για την υποδοχή σου. Μόλις 
απαντήσεις ότι θέλεις να έλθεις, je me charge du reste [θα 
φροντίσω εγώ τα υπόλοιπα]. Μέχρι τότε θα έχεις διαμορφώσει 
οπωσδήποτε το εξοχικό σας σπίτι και τον κήπο με τέτιο θαυμά
σιο τρόπο, ώστε να μπορείς να τα αφήσεις στη φροντίδα του Πολ 
[Πολ Λαφάργκ], που πρέπει κιόλας να έχει γίνει τέλειος κη
πουρός. Η Νιμ νοσταλγεί εδώ και μερικό καιρό τη Λερ [Λάουρα 
Λαφάργκ] και οπωσδήποτε θα πρέπει να είσαι για τον μεγάλο 
θεατρικό θρίαμβο του Έντουαρντ [Έντουαρντ Άβελινγκ] στις 5 
Ιούνη, που θα ανέβει για πρώτη φορά η δική του δραματοποίηση 
του «Σκάρλετ Λέτερ» του Ν. Χόουθορν σε μία πρωινή παρά
σταση. Και δεν χρειάζεται βέβαια να προσθέσω ότι εγώ, όσο και 
όλοι οι άλλοι, επιθυμώ να σ’ έχω εδώ. [...]

Εγκάρδια δικός σου Φ. Ενγκελς
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Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τη Λάουρα Λαφάργκ στο Λε Περέ 

και την Ελεάνορ Μαρζ-Άβελινγκ στο Λονδίνο 
14 Νοέμβρη 1894

Αγαπητά μου κορίτσια,
Πρέπει να σας απευθύνω μερικά λόγια για τη διαθήκη μου. 

Πρώτα θα δείτε ότι αποφάσισα να αφήσω όλα τα βιβλία μου, μαζί 
μ’ αυτά που έλαβα από σας μετά το θάνατο του Μαύρου, στο 
γερμανικό κόμμα. Αυτά τα βιβλία αποτελούν συνολικά μία τόσο 
μοναδική όσο ταυτόχρονα και πλήρη βιβλιοθήκη για την ιστορία 
και τη μελέτη του σύγχρονου σοσιαλισμού, καθώς και όλων των 
επιστημών που έχουν σχέση μαζί του, που θα ήταν κρίμα να 
ξανασκορπιστούν. Το να κρατηθούν συγκεντρωμένα και ταυτό
χρονα να τεθούν στη διάθεση όσων θέλουν να τα μεταχειριστούν 
είναι μία επιθυμία, που εκφράστηκε εδώ και πολύ καιρό, από τον 
Μπέμπελ και άλλους ηγέτες του γερμανικού σοσιαλιστικού κόμ
ματος, και επειδή φαίνεται να είναι πραγματικά οι πιο κατάλλη
λοι γι’ αυτόν το σκοπό, έδοσα τη συγκατάθεσή μου. Ελπίζω να 
μου συγχωρέσετε την πράξη μου κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες και 
ότι θα δόσετε κι εσείς τη συγκατάθεσή σας.

Δεύτερον. Έχω συζητήσει αρκετές φορές με τον Σαμ Μουρ, 
για το πώς μπορώ να φροντίσω στη διαθήκη μου με κάποιο τρόπο 
για τα παιδιά της αγαπητής μας Τζένης. Δυστυχώς ο αγγλικός 
νόμος εμποδίζει κάτι τέτιο. θ α  μπορούσε να γίνει μόνο κάτω από 
σχεδόν απίθανες περιστάσεις, κατά τις οποίες τα έξοδα θα κατα
βρόχθιζαν πολύ περισσότερα από τα χρήματα για τα οποία πρό
κειται.

Γ Γ αυτόν το λόγο εγκατέλειψα την προσπάθεια. Αντί γΓ αυτό 
σας αφήνω στην κάθε μία σας από τρία όγδοα του ποσού, που 
παραμένει σαν περιουσία μου, μετά την αποπληρωμή στους νόμι
μους κληρονόμους κλπ. Απ’ αυτά τα δύο όγδοα είναι για σας και 
το τρίτο όγδοο η κάθε μία από σας θα πρέπει να το κρατήσει για 
τα παιδιά της Τζένης και να το αξιοποιήσετε, όπως νομίζετε 
καλύτερα, εσείς και ο κηδεμόνας των παιδιών, ο Πολ Λαφάργκ. 
Μ’ αυτόν τον τρόπο δεν έχετε ευθύνη ως προς τον αγγλικό νόμο 
και μπορείτε να πράξετε όπως σας επιβάλλει το αίσθημα δικαίου



σας και η αγάπη σας για τα παιδιά.
Τα χρήματα που χρωστάω στα παιδιά από το τμήμα των 

αμοιβών των έργων του Μαύρου τα έχω σημειώσει στο κύριο 
βιβλίο εσόδων μου και θα πληρωθούν από τους εκτελεστές της 
διαθήκης μου σ’ εκείνη την πλευρά, που σύμφωνα με τον αγγλικό 
νόμο είναι ο νόμιμος εκπρόσωπος των παιδιών.

Και τώρα έχετε γεια αγαπημένα μου, αγαπημένα κορίτσια. Να 
ζήσετε πολλά χρόνια, με σωματική και πνευματική φρεσκάδα και 
να τη χαιρόσαστε!
Λονδίνο. 14 Νοέμβρη 1894

Φριντριχ Ένγκελς
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Για τη φιλία

«Αγαπητέ νεαρέ, 
κάτω απ’ όλες αυτές τις περιστάσεις 

αισθάνεται κανείς περισσότερο παρά ποτέ 
την ευτυχία για μια τέτια φιλία, 

σαν αυτή που υπάρχει μεταξύ μας.»
Καρλ Μαρξ

Η ευτυχία της γνήσιας φιλίας, στην οποία αναφέρεται εδώ ο Μαρξ
— ποιος δεν την έχει ζήσει! Άνθρωποι σαν τον Μαρξ και τον 
Ένγκελς. που συκοφαντήθηκαν και διώχτηκαν σ ’ όλη τους τη ζωή 
από την αστική τάξη. εκτιμούσαν ιδιαίτερα την αξία μιας τέτιας 
φιλίας. Η ζωή και των δύο ήταν μια ζωή γεμάτη φιλία, φιλία μεταξύ 
τους και φιλία με δεκάδες στενούς και έμπιστους για ολόκληρες 
δεκαετίες συναγωνιστές τους. Εκατοντάδες γράμματά τους το απο- 
δεικνύουν και πολλές εργασίες τους μιλούν γι ’ αυτή τη φιλική συνύ
παρξη.

Πολλοί αστοί ιδεολογικοί εκπρόσωποι έχουν κατασκευάσει δήθεν 
βαθιές ερμηνείες γύρω από τα ψυχικά κίνητρα της φιλίας ανάμεσα 
στον Μαρξ και στον Ένγκελς. Κάποιοι απ’ αυτούς έφτασαν στον 
γελοίο ισχυρισμό ότι ο Ένγκελς παρασύρθηκε από τον Μαρξ ή κω το 
αντίθετο. Ακόμη κω για τυφλή εξάρτηση του ενός από τον άλλο 
γίνεται λόγος.

Τι ήταν αυτό πραγματικά που συνέδεσε τους δύο άντρες κω τους 
έκανε να είναι πιστοί ο ένας στον άλλο για μια ολόκληρη ζωή; Ήταν η 
κοινή κοσμοθεωρία, που οι δύο, πρώτα χωριστά κω από το 1844 
μαζί. επεξεργάστηκαν κω σε συνέχεια ολοκλήρωσαν. Ήταν η κοινή 
πεποίθηση κω η κοινή θέληση να θέσουν στην υπηρεσία της εργα
τικής τάξης, και έτσι κω της ανθρωπότητας, όλες τους τις δυνάμεις 
και τις ικανότητες.

Στη συνέχεια αποσαφηνίζουν τα κείμενα ότι η φιλία ανάμεσα στον 
Μαρξ κω τον Ένγκελς εκφράστηκε από την αρχή με πολλούς τρό
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πους: με την αμοιβαία υλική βοήθεια, με την αμφίπλευρη οικογενειακή 
συμπάθεια, με την εισαγωγή των φίλων του ενός στο φιλικό κύκλο 
του άλλου. Όμως η πιο σημαντική ήταν η δημιουργική πνευματική 
συνεργασία, που άρχισε από τις πρώτες ημέρες του φιλικού τους 
δεσμού με την κοινή επεξεργασία της «Αγίας Οικογένειας», και που 
επεκτάθηκε, πολύ μετά το θάνατο του Μαρξ, με την έκδοσή του 
Τρίτου Τόμου του «Κεφαλαίου» το 1894.

Πολλά από τα κείμενα που δημοσιεύονται εδώ μιλούν για το 
αμοιβαίο πνευματικό δούναι και λαβείν, για την πραγματοποίηση από 
τον Μαρξ και τον Ένγκελς. από τότε. μιας σοσιαλιστικής συλλογικής 
εργασίας, με την καλύτερη έννοια της λέξης, στην επιστημονική, 
όπως και στην πρακτική-επαναστατική δημιουργία τους. Δεν έκαναν 
ούτε μια σοβαρή θεωρητική εκτίμηση, δεν έπαιρναν ούτε μια σημαντι
κή πολιτική απόφαση, χωρίς να ανταλλάξουν, προηγούμενα, απόψεις. 
«Δεν μπορείς να έλθεις μερικές μέρες εδώ;» αναφέρεται στο γράμμα 
του Μαρξ προς τον Ένγκελς της 20ής Αυγούστου 1862. «Στην 
Κριτική μου ανέτρεψα τόσα πολλά καθιερωμένα, που θα ήθελα προη
γούμενα να σε συμβουλευθώ για μερικά σημεία»*. Σ ' αυτήν την 
επιλογή κειμένων βρίσκονται πολλές φορές παρόμοιες επιθυμίες.

Σε αρκετές εργασίες του Ένγκελς ο Μαρξ συνέβαλε με ολόκληρα 
κομμάτια, χωρίς να φαίνεται το όνομά του, όπως επίσης και ο ίδιος 
δεχόταν συχνά τη βοήθεια του Ένγκελς σαν κάτι το εντελώς αυτο
νόητο. Η  ανταγωνιστική ζήλεια και ο εγωισμός, αυτοί οι θανάσιμοι 
εχθροί κάθε δημιουργικής επιστημονικής εργασίας, ήταν άγνωστα 
πράγματα για τον Μαρξ και τον Ένγκελς.

Από την αρχή του φιλικού τους δεσμού, για τον Μαρξ και τον 
Ένγκελς ίσχυε η αρχή ότι ο ένας έπρεπε να συμπαρασταθεί στον άλλο 
όταν βρισκόταν σε ανάγκη. Η διαφορετική σταδιοδρομία των δυο, 
που όμως από το 1850 πάντα τη συνταίριαζαν μεταξύ τους, έφερε έτσι 
τα πράγματα, ώστε να είναι ο Ένγκελς, χάρη στο εμπορικό του 
επάγγελμα, αυτός που έδινε τις περισσότερες φορές. Όμως αυτό δεν 
ήταν πάντοτε έτσι, όπως δείχνουν τα αποσπάσματα επιστολών τους 
από την επανάσταση του 1848. Χωρίς να διστάσει ο Μαρξ σε πλήρη 
ομοφωνία με την Τζένη, θυσίασε όλη του την περιουσία για την κοινή 
επαναστατική υπόθεση του 1848/49.

• Ο Μαρξ κρος τον Ένγκελς, στις 20 Αυγούστου 1862. Βλ. σ'αυτή την έκδοση, σβλ. 
114.
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Πολλά τμήματα των επιστολών μιλούν για την ανησυχία του ενός 
για την υγεία του άλλου. Στις μέρες, κατά τις οποίες με το θάνατο 
ενός νεογέννητου παιδιού και την αρρώστια της Τζένης συγκεντρώ
θηκαν, γι’ άλλη μια φορά, μαύρα σύννεφα πάνω από το σπίτι του, ο 
Μαρξ έγραφε στο γράμμα του της 14ης Ιούλη 1857 με βαθιά ανησυχία 
για την κατάσταση της υγείας του Ένγκελς. Και συχνά, στη διάρκεια 
των χρόνων, προειδοποιούσε ο Ένγκελς το φίλο, μερικές φορές 
υπομονετικά, άλλες με πολύ δραστικό τρόπο, όπως π.χ. το Φλεβάρη 
του 1866: «Γίνε όμως κι εσύ λογικός και κάνε σ' εμένα κω την 
οικογένειά σου τη μοναδική χάρη, να πας να θεραπευθεϊς. Τι θ' 
απογίνει ολόκληρο το κίνημα, αν σου συμβεί κάτι»*.

Ο Μαρζ και ο Ένγκελς μισούσαν κάθε είδους φρασεολογία κω 
απεχθάνονταν τα μεγάλα λόγια στα προσωπικά ζητήματα. Όμως σε 
μία από τις. πιο δύσκολες ώρες της ζωής του, μετά το θάνατο του 
αγαπημένου γιου του, Έντγκαρ. τον Απρίλη του 1855, ο Μαρζ 
έκφρασε μια φορά τι σημασία είχε γι' αυτόν ο Ένγκελς: «Σ' όλα αυτά 
τα φοβερά βάσανα, που έζησα αυτές τις μέρες, με κρατούσε όρθιο η 
σκέψη σε σένα και τη φιλία σου καθώς κω η ελπίδα ότι έχουμε να 
κάνουμε μαζί ακόμη κάτι το σωστό στον κόσμο»**.

Φυσικά η φιλία των Μαρζ κω Ένγκελς πέρασε υποχρεωτικά κω 
δοκιμασίες· την πιο σοβαρή όταν πέθανε το 1863 η συντρόφισσα της 
ζωής του Ένγκελς, η Μαίρη Μπαρνς. Ο Μαρζ σε απελπιστική 
οικονομική κατάσταση, αντέδρασε μόνο με λίγα στεγνά λόγια για το 
θάνατο της Μαίρης, για να περιγράφει σε συνέχεια τη δίκιά του 
πιεστική μιζέρια Τα δημοσιευμένα αποσπάσματα από τα γράμματα 
δείχνουν το πώς ζεπέρασαν κω οι δύο, ο καθένας με τον τρόπο του, 
αυτή τη δοκιμασία.

Έχουμε συνηθίσει, κω δίκωα, να τιμάμε το γέρο Ένγκελς σαν τον 
εκτελεστή της διαθήκης του Μαρζ. Αλλά θα ήταν μεγάλο λάθος αν 
περιορίζαμε αυτόν το χαρακτηρισμό μόνο στην επιστημονική κω 
πολιτική δημιουργία του Ένγκελς. Όταν στις 14 Μάρτη 1883 ο 
Καρλ Μαρζ έκλεισε για πάντα τα μάτια του, ο Ένγκελς δεν δίστασε 
ούτε στιγμή να αναστείλει όλα τα προσωπικά σχέδιά του. Αφιέρωσε 
τότε το μεγαλύτερο μέρος του χρόνου του στην αποστολή να ολοκλη-

• Ο Ένγκελς προς τον Μαρξ, στις 22 Φλββάρη 1866. Βλ. σ’ αυτή την έκδοση, ΟΕλ.

** Ο Μαρξ κρος τον Ένγκελς, στις 12 Απρίλη 1855.ΒΧ. σ' αυτή την έκδοση,σελ.71.
127.
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ρώσει τις εργασίες που άφησε ο Μαρξ. και να πραγματοποιήσει ο 
ίδιος τα σχέδια, που δεν μπόρεσε να πραγματοποιήσει ο φίλος του. Η 
φιλία του Ένγκελς με τον Μαρξ κράτησε πέρα από το θάνατό του. Με 
τον ίδιο τρόπο που συνέχιζε να αισθάνεται υπεύθυνος για τις κόρες 
και τα εγγόνια του φίλου του. και να πράττει ανάλογα, έτσι συνέχισε 
κι αυτό που άρχισαν μαζί. συμπλήρωσε και ολοκλήρωσε τη θεωρία: 
της έδινε όλο και συχνότερα το χαρακτηρισμό μαρξισμός — που ήταν 
κι αυτό έκφραση τιμής στον χαμένο φίλο.

Ο Ένγκελς δεν άφηνε καμιά ευκαιρία στα έργα και τα γράμματά 
του. που δημοσιεύτηκαν μετά το 1883, χωρίς να θυμίζει στους ανα
γνώστες. στους μαθητές και στους συναγωνιστές του. τον άνθρωπο, 
«στον οποίο ολόκληρη η εργατική τάξη της Ευρώπης και της Αμε
ρικής οφείλει περισσότερα, παρά σε οποιονδήποτε άλλον»* και ποιος 
δεν ξέρει τη φράση του, που υπαγορεύθηκε από την τεράστια μετριο
φροσύνη του, ότι σ' ολόκληρη τη ζωή του έπαιζε δίπλα στον Μαρξ 
μόνο το δεύτερο βιολί!

Τα κείμενα που ακολουθούν σε συνέχεια υπενθυμίζουν τον μεγάλο 
φιλικό κύκλο, που συγκεντρώθηκε στο πέρασμα του χρόνου, γύρω 
από τον Μαρξ και τον Ένγκελς. Χωρίς φίλους δεν θα μπορούσαν να 
κατορθώσουν αυτό που κατόρθωσαν κω μας άφησαν. Πολλοί από 
τους συναγωνιστές τους στις γραμμές της Ένωσης των Κομμουνι
στών κω της Διεθνούς Ένωσης Εργατών έγιναν στενοί τους φίλοι, με 
τους οποίους μοίραζαν τις καθημερινές χαρές κω λύπες τους.

Η επιλογή κειμένων μας θυμίζει συχνά μόνον αποσπασματικά, 
τέτιους φίλους, όπως ο Άουγκουστ Μπέμπελ και ο Βίλχελμ Λίμ- 
πκνεχτ, ο Φρίντριχ Λέσενερ κω ο Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ, ο Ευγένιος 
Ντυπόν και ο Φρίντριχ Άντολφ Ζόργκε, ο Γιόχαν Γκέοργκ Εκάριους 
και ο Ρόλαντ Ντάνιελς, ο Γκέοργκ Βερτ κω ο Βίλχελμ Βολφ. Αλλά 
κω οι ποιητές, Φέρντιναντ Φράιλιγκρατ κω Χάινριχ Χάινε, με τους 
οποίους είχαν φιλικές σχέσεις, εμφανίζονται στην αλληλογραφία τους. 
Και μόνον αυτή η μικρή επιλογή αποσαφηνίζει, πόσο γελοίες κω 
παράλογες είνω οι προσπάθειες των σημερινών αντιμαρξιστών να 
παρουσιάσουν τους ιδρυτές του επιστημονικού σοσιαλισμού σαν απο
μονωμένους μοναχικούς αγωνιστές, ή ακόμη και να συκοφαντήσουν 
τον Μαρξ σαν έναν εγωκεντρικό μισάνθρωπο.

• Φρ. Ένγκβλς, Πρόλσγος στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος (γερμα
νική έκδοση του 1883). Βλ. σ' αυτή την έκδοση, σβλ. 139.
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Στους διαφορετικούς παραλήπτες των επιστολών αντιστοιχούν 
και διαφορετικοί τρόποι έκφρασης των φιλικών αισθημάτων και 
πράξεων. Σε ορισμένα γράμματα βρίσκεται σε πρώτο πλάνο η πνευ
ματική συνάφεια, σε άλλα ο κοινός πολιτικός αγώνας. Συχνά η φιλία 
για τον άλλο εκφράζεται με μια ενεργητική πρακτική ή οικονομική 
βοήθεια Σε άλλες περιπτώσεις, για παράδειγμα στο γράμμα του 
Ένγκελς προς τον Άουγκουστ Μπέμπελ τον Απρίλη του 1891, τα 
κείμενα γίνονίω συναρπαστικοί μάρτυρες για το χαρακτήρα του Έν
γκελς.

Κάτι που μέχρι τώρα είχε προσεχθεί πολύ λίγο, αλλά για το οποίο 
μιλούν αρκετά γράμματα αυτής της επιλογής, είναι το εξής: ο Μαρξ
— όσο μεγάλες κι αν ήταν οι ταλαιπωρίες στην ίδια του την οικογέ
νεια — υποστήριζε πολύ συχνά φίλους με χρήματα, με στέγη, με 
τρόφιμα ή με φάρμακα Η βοήθεια σε φίλους που ήταν σε κατάσταση 
ανάγκης, στις γυναίκες και στις οικογένειές τους, ήταν για τον Μαρξ 
και τον Ένγκελς μια αυτονόητη πρακτική για κάθε προλετάριο 
επαναστάτη.

Ποτέ ο Μαρξ κω ο Ένγκελς δεν μπέρδευαν τη φιλία με το πνεύμα 
παρέας ή με την άκριτη ανοχή, κι ούτε λόγος να γίνεται για αλληλολι- 
βάνισμα. Αυτό το αποδεικνύουν πολλά από τα γράμματα του Μαρξ 
στον Φέρντιναντ Φράιλιγκρατ κω τον Γιόχαν Γκέοργκ Έκάριους, ή 
τό γράμμα του. Ένγκελς προς τον Καρλ Κάουτσκι. Αποσαφηνίζουν ότι 
η φιλία ανάμεσα σε κομμουνιστές απωτεί κω την αλληλοκριτική, 
προς το συμφέρον των κοινών στόχων όπως κω της αμοιβαίας 
ανάπτυξης της προσωπικότητας. Ο Μαρξ κω ο Ένγκελς ασκούσαν 
κω μεταξύ τους αυτή την αρχή, αυτό το μαρτυρούν αμέτρητες φορές 
τα γράμματά τους: σ' αυτή την επιλογή το μαρτυρούν οι γραμμές του 
Ένγκελς προς το φίλο του. της 3ης Αυγούστου 1859 κω της 23ης 
Αυγούστου 1867.
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Ένας μοναδικός φιλικός δεσμός

Ο Ένγκελς από το Μπάρμεν 
προς τον Μαρξ στις Βρυξέλλες 

22 Φλεβάρη 1845

Μόλις έλαβα, ύστερα από πολλές αλληλογραφίες, από την 
Κολωνία τη διεύθυνσή σου και κάθομαι αμέσως να σου γράψω. 
Καθώς έφτασε εδώ η είδηση για την απέλαση, θεώρησα αναγκαίο 
να ανοίξω αμέσως ένα λογαριασμό για να μοιραστούμε κομμου
νιστικά τα επιπλέον έξοδα που σου δημιουργήθηκαν. Η υπόθεση 
είχε καλή εξέλιξη και πριν από τρεις βδομάδες έστειλα πάνω από 
50 τάληρα στον Γιούνγκ, επίσης ζήτησα από εκείνους στο Ντύ- 
σελντορφ, που συγκέντρωσαν άλλα τόσα, και έβαλα τον Χες να 
κάνει στη Βεστφαλία τη σχετική προπαγάνδα. Εδώ ο λογαρια
σμός δεν έχει ακόμη κλείσει, ο ζωγράφος Καίτγκεν έχει όμως 
καθυστερήσει την υπόθεση κι έτσι δεν έχω στα χέρια μου όλα τα 
χρήματα που περίμενα να συγκεντρωθούν. Ελπίζω όμως να φτά- 
σουν όλα σε μερικές μέρες και τότε θα σου στείλω μια συναλλα
γματική πληρωτέα στις Βρυξέλλες. Επειδή όμως δεν ξέρω αν θα 
είναι αρκετά για την εγκατάστασή σου στις Βρυξέλλες, είναι 
αυτονόητο ότι η αμοιβή μου για την πρώτη αγγλική υπόθεση [Η 
κατάσταση της εργατικής τάξης στην Αγγλία], που ελπίζω να την 
εισπράξω σύντομα, τουλάχιστον εν μέρει, και που δεν μου χρειά
ζεται προς το παρόν, αφού πρέπει να μου δανείσει ο γέρος μου, 
είναι στη διάθεσή σου με μεγάλη ευχαρίστηση. Τουλάχιστον δεν 
πρέπει να δοθεί η ευχαρίστηση στους σκύλους να σε φέρουν με 
την ατιμία τους σε χρηματική δυσκολία.

Το ότι σε υποχρέωσαν να πληρώσεις το ενοίκιο του σπιτιού, 
ακόμη και για το μέλλον, είναι το αποκορύφωμα της αποτροπαιό- 
τητας. Φοβάμαι όμως ότι τελικά θα σε ταλαιπωρήσουν και στο 
Βέλγιο, ώστε στο τέλος θα σου μείνει μόνον η Αγγλία.

Ωστόσο, ούτε λέξη παραπάνω για όλη αυτή την ποταπή ιστο
ρία.



Ο Ένγκελς από το Παρίσι 
προς τον Μαρξ στις Βρυξέλλες 

9 Μάρτη 1847

Έλα, αν υπάρχει κάποια δυνατότητα, τον Απρίλη προς τα εδώ. 
Μέχρι τις 7 Απρίλη θα έχω φύγει από το σπίτι — ακόμη δεν ξέρω 
πού — και εκείνη την εποχή θα έχω λίγα χρήματα. Μπορούμε 
τότε να περάσουμε ευχάριστα λίγο διάστημα μαζί.

Επειδή όμως τώρα η αστυνομία είναι πολύ σιχαμερή (εκτός 
από τον Σάξονα, για τον οποίο σου έγραψα, κυνηγήθηκε και ο 
παλιός μου αντίπαλος ο Άιζερμαν, έτσι έμειναν εδώ και οι δύο, 
βλ. κ. Γκρυν στην Καίλνερ Τσάιτουνγκ), έτσι είναι καλύτερα να 
ακολουθηθεί η συμβουλή του Μπ[έρν]στ[αϊ]ν.

Προσπάθησε να πάρεις από τον γάλλο επιτετραμμένο ένα 
διαβατήριο για την έξοδό σου από τη χώρα· αν δεν γίνεται αυτό, 
τότε θα δούμε τι μπορεί να γίνει εδώ — υπάρχει ένας ακόμα 
συντηρητικός βουλευτής, που μπορεί να κινηθεί από το έκτο χέρι. 
Πρέπει απλά να φύγεις από τις πληκτικές Βρυξέλλες και να πας 
στο Παρίσι, και η επιθυμία να διασκεδάσουμε λίγο μαζί, είναι 
και από την πλευρά μου πολύ μεγάλη. [...] Αν είχα 5.000 φράγκα 
σαν εισόδημα δεν θα έκανα τίποτα άλλο από το να εργάζομαι και 
να διασκεδάζω με τις γυναίκες, μέχρι να μην μπορώ πια. Αν δεν 
υπήρχαν οι γαλλίδες, η ζωή δεν θ’ άξιζε καθόλου τον κόπο. Mais 
tant qu’ il y a des grisettes, va! Cela n’ empeche pas [Όμως ακόμη 
και όταν υπάρχουν τα εύθυμα κορίτσια, αυτό δεν εμποδίζει] να 
μιλάει κανείς ευχάριστα για ένα σοβαρό θέμα ή να απολαμβάνει 
λίγο τη ζωή με φινέτσα, και τα δύο όμως δεν μπορούν να γίνουν 
μ’ ολόκληρη τη συμμορία των γνωστών μου. Πρέπει να έλθεις 
εδώ.
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Ο Μαρζ από την Κολωνία 
προς τον Ένγκελς στη Γενεύη 
στις 29 ή 30 Οκτώβρη 1848

Αγαπητέ Ένγκελς!
Επειδή το γράμμα σου έφτασε τώρα το βράδυ, δεν υπάρχει πια 

χρόνος να φροντίσω για συναλλαγματικές. Ακόμη δεν υπάρχει 
χρόνος να πάω στο σπίτι μου. Σου εσωκλείω ό,τι υπάρχει αυτή τη 
στιγμή και επιπλέον μια επιταγή για 50 τάληρα από τον Σουλτς 
προς έναν εγγυητή στη Γενεύη, όπου μπορείς να βρεις και παρα
πέρα βοήθεια.*

Πριν από πολύ καιρό έστειλα σε σένα και στον Ντρόνκε 50 
τάληρα στο Παρίσι και ταυτόχρονα στον Ζίγκο, στις Βρυξέλλες, 
το διαβατήριό σου.

Η εφημερίδα (Νόυε Ράινισε Τσάιτουνγκ) ξαναβγαίνει από τις 11 
Οκτώβρη tale quale [όπως πρώτα]. Δεν είναι τώρα η στιγμή να 
σου γράψω περισσότερα γι* αυτό, επειδή είμαι υποχρεωμένος να 
βιαστώ. Μόλις μπορέσεις να τα καταφέρεις κάπως γράψε αντα
ποκρίσεις και μεγαλύτερα άρθρα. Τώρα είμαι πνιγμένος γιατί 
έχουν φύγει όλοι, εκτός από τον Βερτ, και ο Φράιλιγκρατ ήλθε 
μόλις πριν λίγες μέρες. Έτσι δεν προλαβαίνω να ασχοληθώ με 
πιο εκτεταμένες εργασίες και επιπλέον η Εισαγγελία κάνει ό,τι 
μπορεί να μου κλέψει το χρόνο.

Εξάλλου ο γέρος σου έγραψε στον Ζίγκο, ρωτώντας πού βρί
σκεσαι. θέλει, όπως γράφει, να σου στείλει χρήματα. Του 
έστειλα τη διεύθυνσή σου.

Δικός σου Κ. Μαρξ

Γράψε γρήγορα: θέλεις να σου στείλω τα εσώρουχά σου κλπ. Ο . 
Πλάσμαν είναι πρόθυμος αμέσως. Εξάλλου τον έχει πληρώσει ο 
πατέρας σου.

• Λ άγω της συμμετοχής του στα επαναστατικά γεγονότα του 1848 υπήρχε για τον 
Ένγκελς ο κίνδυνος να συλληφθεϊ στην Κολωνία. Έτσι υποχρεώθηκε να διαφϋγει 
στην αρχή στις Βρυξέλλες και από εκεί. μέσω της Γαλλίας, στην Ελβετία. Ο εγγυητής 
στη Γενεύη ήταν ο τραπεζίτης Καίλερ.
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Ο Μαρξ από την Κολωνία 
προς τον Ένγκελς στη Λωζάνη 

πρώτο δεκαπενθήμερο του Νοέμβρη 1848

Αγαπητέ Ένγκελς,
Έχω μείνει πραγματικά έκπληκτος, που δεν έχεις λάβει ακόμη 

καθόλου χρήματα από μένα. Εγώ ο ίδιος (όχι το γραφείο απο
στολής) σου έστειλα εδώ και καιρό στη Γενεύη 61 τάληρα, 11 σε 
χαρτονομίσματα, 50 με συναλλαγματική, στη διεύθυνση που μου 
έδοσες. Ζήτησε λοιπόν να μάθεις και γράψε αμέσως. Έχω την 
απόδειξη του ταχυδρομείου και μπορώ να ζητήσω να μου επι- 
στραφούν τα χρήματα.

Επιπλέον έστειλα για σας στον Ζίγκο 20, και αργότερα στον 
Ντρόνκε 50 τάληρα, πάντοτε από το δικό μου ταμείο. Συνολικά 
130 τάληρα περίπου.

Αύριο θα σου στείλω ξανά μερικά. Ζήτησε όμως να μάθεις για 
τα χρήματα. Στη συναλλαγματική υπήρχε ταυτόχρονα μια σύ
σταση για σένα προς έναν Φιλισταίο χρηματιστή της Λωζάνης.

Έχω στενότητα από χρήματα. Από το ταξίδι έφερα 1.850 
τάληρα. Από τον Πολωνό πήρα 1.950.* Στο ταξίδι ξόδεψα 100. 
Στην εφημερίδα [Νόυε Ράινισε Τσάιτουνγκ] προκατέβαλα 1.000 
(μαζί με αυτά που έστειλα σε σένα και σε άλλους εξόριστους). 
Αυτή την εβδομάδα πρέπει να πληρώσω 500 για τη μηχανή. 
Μένουν 350. Και ταυτόχρονα δεν έχω πάρει ούτε ένα σεντ από 
την εφημερίδα.[...]

Το καλύτερο θα είναι — αφού ξεκαθαρίσεις την υπόθεση με 
τα χρήματα στη Λωζάνη — να πας στη Βέρνη και να εκτελέσεις 
το πλάνο με το οποίο έχεις χρεωθεί. Παράλληλα μπορείς να 
γράψεις ό,τι θέλεις. Τα γράμματά σου έρχονται πάντοτε αρκετά 
έγκαιρα.

Το ότι θα σε άφηνα στην τύχη σου, έστω και για μια στιγμή,

* Τον Αύγουστο και το Σεπτέμβρη του 1848 ο Μαρξ έκανε ένα ταξίδι στο 
Βερολίνο και τη Βιέννη (με στόχο να συγκεντρώσει χρήματα για την χαραχέρα 
έκδοση της Neue Rheinische Zeitung. Ύστερα αχό διαχραγματεύσεις με χολωνούς 
δημοκράτες στο Βερολίνο'χήρε αχό τον Βλάντισλαβ Κοσιέλσκι 2.000 τάληρα.
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είναι καθαρή φαντασία. Παραμένεις πάντα ο πιο στενός μου 
φίλος, όπως ελπίζω ότι παραμένω κι εγώ ο ίδιος.

Κ. Μαρξ

Ο γέρος σου είναι ένας παλιάνθρωπος, στον οποίο θα γράψουμε 
ένα χοντροκομμένο γράμμα.

Ο Μαρξ από το Παρίσι 
προς τον Ένγκελς στο Βεβέ 

Τέλη Ιούλη 1849

Αγαπητέ Ένγκελς,
Ήμουν πολύ ανήσυχος για σένα και χάρηκα πραγματικά όταν 

χτες έλαβα ένα γράμμα γραμμένο με το χέρι σου.· Έβαλα τον 
Ντρόνκε, (που είναι εδώ), να γράψει στο γαμπρό σου [Έμιλ 
Μπλανκ], για να πάρω πληροφορίες. Φυσικά δεν ήξερε τίποτε.

Ολόκληρη η οικογένειά μου είναι εδώ. Η κυβέρνηση ήθελε να 
με απελάσει στο Μορμπιάν, στα παραθαλάσσια έλη της Βρε
τάνης. Μέχρι στιγμής κατάφερα να εμποδίσω την εκτέλεση της 
απόφασης. Αν όμως θέλεις να σου γράψω περισσότερα, τόσο για 
την κατάστασή μου εδώ, όσο και για τη γενικότερη, πρέπει να 
μου στείλεις μια πιο σίγουρη διεύθυνση, γιατί εδώ είναι πολύ 
τρομερά τα πράγματα.

Τώρα έχεις την ωραιότερη ευκαιρία να γράψεις μια ιστορία, ή 
ένα φυλλάδιο, για την επανάσταση της Βάδης-Παλατινάτου**.[...ΐ

Έχε γεια. Δόσε τους καλύτερους χαιρετισμούς στον Β[ίλι]χ 
και γράψε σύντομα στη διεύθυνση: Μ. Ραμπόζ, Ρυ ντε Λιλ 45.

Δικός σου Κ.Μ.

• Ο Ένγκελς έλαβε μέρος τον Ιούνη και τον Ιούλη του 1849, στη διάρκεια της 
εξέγερσης της Βάδης-Παλατινάτου, στο ελίύθερο σώμα του Βϊλιχ και χέρασβ μαζί 
του τα σύνορα μβ την Ελβετία μετά την ή πάρτης καμχάνιας για το Σύνταγμα του 
Ράιχ. Εχειδή για μεγάλο διάστημα ο Ένγκελς δεν ήξερε κού βρισκόταν ο Μαρξ, έστειλε 
ένα μήνυμα στην Τζένη Μαρξ στο Παρίσι.

*· Τέλη Αυγούστου 1849 ο Ένγκελς άρχισε με τη συγγραφή της εργασίας του «Η 
γερμανική καμχάνια για το Σύνταγμα του Ράιχ» (βλ. MEW. τόμ. 7, σελ. 109-197).



Αγαπητέ Ένγκελς!
Με υποχρέωσαν να μένω στην επαρχία Μορμπιάν, στα παρα

θαλάσσια έλη της Βρετάνης. Καταλαβαίνεις ότι δεν θα αποδεχθώ 
αυτή την καλυμμένη δολοφονική απόπειρα. Εγκαταλείπω λοιπόν 
τη Γαλλία.

Για την Ελβετία δεν μου δίνουν διαβατήριο, πρέπει λοιπόν να 
φύγω για το Λονδίνο και μάλιστα αύριο. Έτσι κι αλλιώς η 
Ελβετία θα κλείσει σύντομα ερμητικά και τα ποντίκια θα πια
στούν με την πρώτη.

Εκτός απ’ αυτό: Στο Λονδίνο έχω θετικές προοπτικές να ξεκι
νήσω μια γερμανική εφημερίδα. [Neue Rheinische Zeitung. Ρο- 
litish - okonomische Revue.] Έχω εξασφαλίσει ένα μέρος από τα 
χρήματα.

Πρέπει κι εσύ να φύγεις αμέσως για το Λονδίνο. Επιπλέον το 
επιβάλλει η ασφάλειά σου. Οι Πρώσοι θα σε εκτελούσαν δύο 
φορές: 1) για τη Βάδη, 2 )για το Έλμπερφελντ* Και τι ζητάς σ' 
αυτήν την Ελβετία, όπου δεν μπορείς να κάνεις τίποτε;

Δεν θα βρεις δυσκολία να έλθεις στο Λονδίνο, είτε με το 
όνομα Ένγκελς, είτε σαν Μάιερ. Μόλις δηλώσεις ότι θέλεις να 
πας στο Λονδίνο, σου δίνουν ένα υποχρεωτικό διαβατήριο από τη 
γαλλική πρεσβεία.

[...] υπολογίζω με βεβαιότητα ότι δεν θα με αφήσεις μόνο μου.
Δικός σου Κ.Μ.

Ο Λούπους [Βίλχελμ Βολφ]** βρίσκεται στον Δρ. Λίνιγκ στη 
Ζυρίχη. Γράψε του για τα σχέδιά μου.

Ο Μαρξ από το Παρίσι
προς τον Ένγκελς στη Λωζάνη

23 Αυγούστου 1849

• Τον Ιούνη και τον Ιούλη του 1849 ο Ένγκελς χήρε μέρος στους επαναστατι
κούς αγώνες στο Παλατινάτο και τη Βάδη. Το Μάη του 1849 είχε συμμετάσχει στην 
εξέγερση στο Έλμπερφελντ.

** Ο Μαρξ κάνει εδώ λογοπαίγνιο, γιατί «Wolf» στα γερμανικά σημαίνει «λύκος», 
δηλαδή «lupus» στα λατινικά (Σημ. τ. μετ ).
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Συγνώμη γιατί δεν έγραψα νωρίτερα και δεν σου επιβεβαίωσα 
αμέσως τη λήψη των πέντε λιρών. Η Pressure from without [η 
πίεση απ’ έξω] ήταν αυτή την εβδομάδα τόσο ισχυρή, ώστε δεν 
κατάφερα να γράψω. Έχω εξασφαλισθεί από την έξωση από το 
σπίτι με την υπογραφή ενός bill [συναλλαγματικής] προς τον 
landlord [εκμισθωτή]. [...]

Η New-York Tribune ζήτησε από μένα και τον Φράιλιγκρατ 
να συνεργαστούμε έναντι αμοιβής*. Είναι η πιο διαδεδομένη 
εφημερίδα στη Βόρεια Αμερική. Αν είχες τη δυνατότητα να μου 
παραδόσεις ένα άρθρο για τη γερμανική κατάσταση μέχρι την 
Παρασκευή το πρωί (15 Αυγούστου), θα ήταν μια θαυμάσια αρχή.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

8 Αυγούστου 1851

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
στον Μαρξ στο Λονδίνο 

γύρω στις 10 Αυγούστου 1851

Μου είναι αδύνατο να παραδόσω το άρθρο για την Παρασκευή 
αυτής της εβδομάδας. Γ ράψε μου όμως, και σύντομα, τι είδους θα 
πρέπει να είναι* αν θα είναι ένα οποιοδήποτε μεμονωμένο άρθρο

* Η συνεργασία του Μαρξ με την εφημερίδα άρχισε τον Αύγουστο του 1831 και 
διάρκεσε μέχρι το Μάρτη του 1862. Ένας μεγάλος αριθμός άρθρων για τη New- 
York Tribune γράφτηκαν ύστερα αχό καράκληση του Μαρξ αχό τον Ένγκελς. Το 
κρώτο διάστημα ο Ένγκελς μετέφραζε βχϊσης τις συνεργασίες του Μαρξ στα αγ
γλικά.
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ή αν χρειάζεσαι μια σειρά άρθρων, και 2) πώς θα πρέπει να είναι 
το πράγμα, γιατί δεν ξέρω καθόλου καλά την πολιτική της N[ew] 
Y[ork] Tr[ibune], εκτός του ότι είναι Αμερικανοί Ουίγκς*. 
Ακόμα και οτιδήποτε άλλο μπορείς να με πληροφορήσεις σχε
τικά, για να μου δόσεις κάποιο στήριγμα.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

14 Αογούστου 1851

Τώρα, όσον αφορά τη New-York Tribune, πρέπει να με βοη
θήσεις μια και έχω καταπιαστεί ολοκληρωτικά με την Οικονο
μία. Γράψε μια σειρά άρθρων για τη Γερμανία, από το 1848 και 
μετά**. Βαθυστόχαστα και ξεδιάντροπα. Οι κύριοι του εξωτερικού 
τμήματος είναι πολύ τολμηροί

* Οι Ουίγκς ήταν ένα κόμμα που υπήρχε στις Η ΠΑ και που υποστήριζε κυρίως 
τα συμφέροντα της βιομηχανικής και χρηματιστικής αστικής τάξης αχό το 1834 
μέχρι το 1852. Το 1854 η πλειοψηφία των Ουίγκς δημιούργησε, μαζί μβ ένα μέρος 
των μελών τον Δημοκρατικού Κόμματος και του Κόμματος των Αγροτών — κου 
ζούσαν στις βόρβιβς πολιτείες — το Ρβπουμπλικάνικο Κόμμα, κου τάχτηκε βνάντια 
στη δουλβία.

*· Από τον Αύγουστο 1851 μέχρι το Σεπτέμβρη 1852 ο Ένγκελς έγραψε ύστερα 
αχό παράκληση του Μαρξ τη σειρά άρθρων «Επανάσταση και Αντεπανάσταση στη 
Γερμανία» (βλ.ΜΕΜ·', τόμ. 8, σβλ. 3-108), που δημοσιβύθηκαν από τον Οκτώβρη 
1851 μέχρι Οκτώβρη 1852 με το όνομα του Μαρξ.

ΙΟΙ'



Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρζ στα Λονδίνο 

21 Αυγούστου 1851

Σου εσωκλείω ένα περιστασιακό άρθρο [«Επανάσταση και 
Αντεπανάσταση στη Γερμανία». Άρθρο αριθ. 1]. Διάφορες κατα
στάσεις συνωμότησαν για να βγει άσχημο. Πρώτα, το Σάββατο 
ήμουν, μια φορά για αλλαγή, αδιάθετος. Ύστερα έλειπε τελείως 
κάθε είδος υλικού. Ήταν καθαρή ταχυδακτυλουργία και βοηθή- 
θηκα μόνο από τη μνήμη. Ύστερα το σύντομο χρονικό διάστημα 
και η κατά παραγγελία δουλιά, η σχεδόν ολοκληρωτική άγνοια 
της εφημερίδας [της New-York Tribune] και του αναγνωστικού 
κοινού της, έτσι ώστε να είναι αδύνατο να γίνει κάποιο σοβαρό

σχέδιο. Τέλος ήταν η αδυναμία να συγκεντρωθεί ολόκληρο το 
χειρογράφο για αντιπαραβολή, ώστε να είναι plus ou moins 
[λίγο-πολύ] αναγκαίο ένα σχολαστικά συστηματικό ξεκίνημα, για 
να αποφευχθούν επαναλήψεις στα επόμενα άρθρα. Αυτά όλα, 
μαζί με το γράψιμό μου, γιατί έχω έτσι κι αλλιώς ξεσυνηθίσει να 
γράφω, έκαναν το γραπτό πολύ ξερό. Και αν κάτι του έμεινε σαν 
θετικό, αυτό είναι τα κάπως προσιτά αγγλικά, πράγμα που χρω
στάω στη συνήθεια εδώ και 8 μήνες να μιλάω και να διαβάζω 
σχεδόν αποκλειστικά αγγλικά. Enfin, tu en teras ce que tu vou- 
dras. [Τελικά, κάντο ό,τι θέλεις.]
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Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

25 Αυγούστου 1851

D’ abord mes remerciements pour ton article. [Καταρχήν σ’ 
ευχαριστώ για το άρθρο σου.] Παρ’ όλα τ’ άσχημα που του 
καταλόγισες ήταν σπουδαίο και ταξίδεψε στη Νέα Ϋόρκη χωρίς 
μετατροπές. Πέτυχες ακριβώς το ύφος για τη [New-York] Tri
bune. Μόλις παραλάβουμε το πρώτο της φύλλο θα σου το στείλω 
και μετά θα σου στέλνω τα επόμενα τακτικά.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

20 Απρίλη 1852

Με λύπη είδα ότι οι φόβοι μου για το μικρό σου κοριτσάκι 
[Φραντσίσκα Μαρξ] επιβεβαιώθηκαν, και μάλιστα πολύ γρή
γορα*. Ας υπήρχε τουλάχιστον οποιοσδήποτε τρόπος, να μετακο
μίζατε εσύ και η οικογένειά σου σ’ ένα πιο υγιεινό μέρος και σ’ 
ένα πιο ευρύχωρο διαμέρισμα!

Ευχαρίστως θα σου έστελνα μερικά χρήματα, αλλά ξόδεψα 
πολύ περισσότερα απ’ ό,τι υπολόγιζα στο Λονδίνο, ώστε κι εγώ 
θα πρέπει να στραβοκοιμηθώ μέχρι το τέλος αυτού του μήνα· και 
τον επόμενο μήνα έχω να πληρώσω λογαριασμούς και ακόμη 12 
λίρες άμεσα για τα βιβλία που παράγγειλα στη Γερμανία. θα  
κοιτάξω όμως, αν μπορεί να γίνει τίποτε, ώστε να σου βρω κάτι

* Στις 14 Αχρϊλη 1852 κέθανε η κοροΰλα του Μαρξ, Φραντσίσκα, σε ηλικία ενός
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αμέσως στις αρχές του Μάη. θ α  ήθελα να είχα μάθει από τα πριν 
πώς έχουν τα πράγματα στο Λονδίνο, ώστε να άφηνα κατά μέρος 
το au fond [στην ουσία] τελείως παραπανίσιο ταξίδι στο Λονδίνο 
και να μου λύνονταν έτσι κάπως τα χέρια.

Ο Ένγκελς από το Μ άντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

24 Αυγούστου 1852

Σήμερα το βράδυ θα μεταφραστεί το τέλος του άρθρου σου, 
και αύριο ή την Πέμπτη θα φτιαχτεί το άρθρο «Germany» 
[«Γερμανία».] Ο Τσαρλς [Ρέσγκεν] πήγε ταξίδι για μερικές μέρες 
κι έχω πολλά να κάνω στο γραφείο, έτσι που συχνά, το βράδυ, το 
κεφάλι μου είναι τελείως μπερδεμένο.

Για τα υλικά σχετικά με το ιστορικό του πολέμου, σ’ ευχαρι
στώ. Μήπως μπορείς, μόλις ευκαιρήσεις,'να δεις στο Βρετανικό 
Μουσείο αν υπάρχουν 1) η Oestreichische militarische Zeitschrifi 
[Αυστριακό Στρατιωτικό Περιοδικό] του 1848 2) το πρωσικό Μί- 
litar-Wochenblatt [Στρατιωτικό Εβδομαδιαίο Φύλλο], η βερολινέ- 
ζικη Wehr-Zeitung [Εφημερίδα της Άμυνας 3) κι άλλα στρατιωτι
κά περιοδικά, κυρίως επιθεωρήσεις — και γαλλικές — από το 
1848 και μετά. Ακόμη και μια συλλογή της Allg. Ztg [Γενική 
Εφημερίδα] του Άουγκσμπουργκ, ειδικά μετά το 1850. Αυτά τα 
πράγματα μου είναι πολύ αναγκαία, και θα προσπαθούσα να βρω 
χρόνο με κάθε τρόπο για να τα μελετήσω, όταν θα φτάσω σ’ αυτό 
το σημείο.
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Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

14 Οκτώβρη 1852

Αγαπητέ Μαρξ,
Είναι φυσικά αδύνατο να σου μεταφράσω ολόκληρο το άρθρο. 

Το έλαβα σήμερα το πρωί. Όλο το πρωί ήμουν απασχολημένος 
στο γραφείο, τόσο που δεν ήξερα πια πού στέκει το κεφάλι μου. 
Στις 7-8 που ήπια τσάι, έκανα ίσα-ίσα μια ανάγνωση του κειμέ
νου. Μετά μετάφραση. Τώρα — 12 Vi η ώρα — έχω φτάσει 
μέχρι το σημείο που σου το στέλνω, ως την κανονική παράγραφο 
του άρθρου [«Παουπερισμός και ελεύθερο εμπόριο — η απειλή 
της εμπορικής κρίσης»]. Στις 12 η ώρα πρέπει να είναι στο 
ταχυδρομείο. Βλέπεις, παραλαμβάνεις ο,τιδήποτε μπορεί να κα
τορθωθεί.

Το υπόλοιπο [«Οι πολιτικές συνέπειες του εμπορικού παροξυ
σμού»] θα μεταφραστεί αμέσως, και θα το στείλεις μέσω Σαου- 
θάμπτον την ερχόμενη εβδομάδα ή την Παρασκευή. Στο μεταξύ, 
τελείωσε εσύ το επόμενο άρθρο σου, ίσως ένα μέρος του να 
μπορέσει να φύγει την Παρασκευή κιόλας, αν όχι, την επόμενη 
Τρίτη, που έχει ξανά ένα yankeesteamer [αμερικάνικο ατμό
πλοιο], Λοιπόν, δεν πειράζει. Φρόντισε μόνο να πάρω έγκαιρα το 
χειρόγραφο, περιμένω τον Βερτ από μέρα σε μέρα, και θα πρέπει 
ακόμη να φροντίσω να προγραμματίζω το χρόνο μου, γιατί την 
ημέρα είμαι περισσότερο από ολοκληρωτικά απασχολημένος με 
το εμπόριο.
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Χαιρετισμούς στη γυναίκα και τα παιδιά σου, στους Ντρόνκε. 
Λούπους [Βΐλχελμ Βολφ], τον Φράιλ[ιγκρατ].

Δικός σου [Φ.Ε.]
Πρόσεχε, αυτοί από την Κολωνία* δεν καταφέρνουν τελικά να 

ξεφύγουν, ο πρόεδρος [Γκαίμπελ] είναι ένας σκύλος, έτσι όπως 
ταλαιπώρησε τον Μπύργκερς.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

9 Μάρτη 1853

Χτες έστειλα ένα χαρτονόμισμα του μισού των 5 λιρών σε 
σένα, στέλνοντας συγχρόνως το άλλο μισό ταχυδρομικώς στον 
Ντρόνκε. Πιέζομαι άσχημα, το Φλεβάρη αναγκάστηκα να ξο
δέψω περίπου 50 λίρες για πληρωμή χρεών και έχω ακόμη να 
καλύψω περίπου 30 λίρες αυτόν το μήνα. Αλλιώς θα σου έστελνα 
περισσότερα. Μια αναδιαμόρφωση των personal expenses [προ
σωπικών εξόδων] μου έχει γίνει επιτακτική. Επίσης σε 8-14 
μέρες θα μετακομίσω σε φτηνότερα lodgings [διαμερίσματα] και 
θα πίνω ελαφρύτερα ποτά, για να είμαι εξοπλισμένος τη μεγάλη 
στιγμή που θα κλείσει ο ισολογισμός. Την προηγούμενη χρονιά, 
δόξα σοι ο θεός, έφαγα του γέρου μου τα μισά του κέρδη, από το 
μαγαζί που έχει εδώ. Αργότερα, μόλις θα πλησιάζει ο ερχομός 
του γέρου μου, θα πάω σε εκλεκτά lodgings, θα προμηθευτώ 
εκλεκτά πούρα και ποτά κλπ., για να μπορούμε να εντυπωσιά
σουμε. Voiia la vie. [Έτσι είναι η ζωή.]

• Το Μάη του 1851 συνελήφΟησαν τα μέλη της κεντρικής διοίκησης της Ένωσης 
των Κομμουνιστών της Κολωνίας, αχό την «ρωσική αστυνομία. Ενοχοχοιήθηκαν 
για προδοσία της χώρας και κρατήθηκαν κερίχου 1 Vi χρόνο σε χροφυλάκιση χριν 
παρουσιαστούν στο ένορκο δικαστήριο της Κολωνίας, με βάση χλαστά κείμενα 
καταγγελιών, τον Οκτώβρη του 1852. Εχτά κατηγορούμενοι — οι Χέρμαν Μχέκερ. 
Χάινριχ Μχύργκερς, Φριντριχ Λέσνερ, Πέτερ Νότγιουνγκ, Καρλ Όττο, Βΐλχελμ 
Γιόζεφ Ράιφ και Πέτερ Γκέρχαρντ Ράιζερ — καταδικάστηκαν σε φυλάκιση μέχρι 
έξι χρόνια
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Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Άντολφ Κλονς στην Ουάσιγκτον 

μέσα Οκτώβρη 1853

0  Ένγκελς έχει πραγματικά υπερβολική δουλιά' επειδή όμως 
είναι ένα αληθινό Γ ενικό Λεξικό, ικανός να δουλεύει κάθε ώρα 
της ημέρας και της νύχτας, χορτάτος και νηστικός, quick [γρή
γορος] στο γράψιμο και την αντίληψη, σαν το διάβολο, γι’ αυτό 
κάτι μπορούμε να περιμένουμε σχετικά μ’ αυτή την υπόθεση απ’ 
αυτόν...

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο

22 Γενάρη 1857

Το γράμμα σου έπεσε πάνω μου σαν κεραυνός εν αιθρία. 
Νόμιζα πως όλα είχαν μπει επιτέλους σε καλό ρυθμό. Ό τι εσύ 
ήσουν σ’ ένα ταχτοποιημένο διαμέρισμα και ότι η business [δου- 
λιά] ήταν κανονισμένη* και τώρα διαπιστώνεται πως όλα είναι 
αμφισβητήσιμα. Αυτοί οι Yankees είναι καταραμένα βρωμεροί 
τύποι, οι άνθρωποι της Tribune φαίνεται ότι νόμιζαν πως σ’ 
έστυψαν σαν λεμόνι, και πως τώρα θα έπρεπε να βάλουν στόχο 
κάποιον άλλο για στύψιμο. [...]

Στις πρώτες μέρες του Φλεβάρη θα σου στείλω 5 λίρες και 
εκτός απροόπτου μπορείς να λογαριάζεις μ’ αυτό το ποσό κάθε 
μήνα. Ακόμη και αν έτσι μπω στο καινούργιο οικονομικό έτος με 
την καμπούρα γεμάτη χρέη, c’ est egal [είναι αδιάφορο], θ α  ήθελα 
μόνο να μου ’χες γράψει την ιστορία 14 μέρες νωρίτερα. Ο γέρος 
μου μου έδοσε τα χρήματα για την αγορά ενός αλόγου, σαν χρι
στουγεννιάτικο δώρο, και επειδή βρέθηκε ένα καλό, το αγόρασα 
την προηγούμενη βδομάδα. Αν ήξερα την ιστορία σου, θα περί- 
μενα μερικούς μήνες ακόμη και θα εξοικονομούσα τα έξοδα 
συντήρησης, παρ’ όλα αυτά never mind [δεν πειράζει], δεν χρειά
ζεται κι αυτό να ξεχρεωθεί αμέσως. Αλλά με στεναχωρεί πολύ, 
ότι εγώ θα συντηρώ εδώ ένα άλογο, ενώ εσύ στο Λονδίνο, με την
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οικογένειά σου, ζείτε στη δυστυχία. Κατά τ' άλλα είναι αυτο
νόητο ότι δεν θα πρέπει να διστάσεις να μου γράψεις σε δύσκολες 
περιπτώσεις επειδή σου υποσχέθηκα τις 5 λίρες κάθε μήνα, γιατί 
ό,τι είναι δυνατό να γίνει, θα το κάνω. Πρέπει, το δίχως άλλο, να 
ξεκινήσω μια καινούργια ζωή, χασομέρησα με το παραπάνω τον 
τελευταίο καιρό.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

24 Μάρτη 1857

Λυπάμαι πολύ, που προς το παρόν πρέπει ακόμη να σε πιέζω, 
αφού τα χρέη με ανάγκασαν να βάλω σε ενέχυρο ό,τι μπορούσα, 
και το έλλειμμα στα έσοδά μου θα μπορέσει να καλυφθεί μόνον 
όταν θα βρω καινούργιους πόρους.

Επιπλέον επειδή πραγματικά δεν μπορώ να σου αποκρύψω 
αυτό το γεγονός, σου γράφω ότι η γυναίκα μου βρίσκεται σε 
highly interesting circumstances [ύψιστα ενδιαφέρουσα κατάστα
ση]. Παρ’ όλα αυτά δεν αποσκοπούσα, με το τελευταίο μου 
γράμμα, σε καμιά περίπτωση σε anything else [οτιδήποτε άλλο] 
παρά να σου εξηγήσω την παρατεταμένη μου σιωπή. Αντιλαμβά
νεσαι ότι και οι πιο αδιάφοροι — κι εγώ σε τέτιες καταστάσεις, 
indeed [πράγματι] έχω μεγάλη αδιαφορία — χάνουν πότε-πότε 
την υπομονή τους και ξεσπούν ειδικά στους φίλους.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

31 Μάρτη 1857

Όσο για την «πίεση» πάνω μου, μη χολοσκάς· θα σου κρα
τούσα κακία αν δεν μου ανέφερες την αναγκαιότητα της ένο
πλης επέμβασης των sovereigns [χρυσών νομισμάτων], θέλω να 
δω πώς θα διαμορφωθούν οι οικονομικές συνθήκες το μήνα 
Απρίλη, νομίζω πάντως ότι κάτι θα μπορέσω να ξεκλέψω το 
δεύτερο δεκαπενθήμερο.
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Αγαπητέ Ένγκελς,
Κλαις ή γελάς,
Και κοιμάσαι ή αγρυπνείς; Εμείς εδώ ανησυχούμε σοβαρά για 

σένα. Γ ράψε λοιπόν πώς πάει η υγεία σου. Ελπίζω να μη σου 
φτιάχουν πια ζεστές κομπρέσσες, που είναι μια τελείως απαρ
χαιωμένη λίγο-πολύ ανυπόληπτη θεραπευτική μέθοδος. Αν όμως 
χρησιμοποιείς μόνο εσωτερικά μέσα — πράγμα που είναι και 
λογικό και μοντέρνο — δεν βλέπω το λόγο, για τον οποίο θα 
έπρεπε να μένεις κλειδωμένος μέσα, με τέτιο φόβο.

Η γυναίκα μου υποφέρει πολύ. Βιάστηκε όμως να πανηγυρίσει 
και δεν έχει συμβεί ακόμη τίποτε*.

Salut [Γεια σου].
Δικός σου Κ. Μ.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο

11 Ιούλη 1857

Το περιεχόμενο του γράμματός σου, με συγκλόνισε πολύ, 
παρά το μυστήριο, γιατί ξέρω πόσο δύσκολα πρέπει να σου 
’ρθουν τα πράγματα, προτού γράψεις μ’ αυτόν τον τρόπο. Το 
θάνατο του παιδιού σου** μπορείς να τον αντιμετωπίσεις στωικά, 
ενώ τη γυναίκα σου δύσκολα. Τι κάνει εκείνη, δεν μου γράφεις, 
συμπεραίνω λοιπόν ό,τι το καλύτερο, αλλά άσε με να το ξέρω 
θετικά, αλλιώς δεν θα έχω πραγματική ησυχία, οι μυστηριώδεις 
υπαινιγμοί σου αφήνουν σ’ αυτή την περίπτωση περιθώρια για 
πολλές υποθέσεις.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Λονδίνο

15 Ιούνη 1857

* Αυτή η χρόταση αναφέρεται στην αναμενόμενη γέννα του έβδομου καιδιού. 
χου γεννήθηκε στις 8 Ιούλη 1857 και χέθανε όμως την ίδια μέρα.

“  Βλέχε τη σημείωση στην χροηγούμενη εχιστολή.
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Αγαπητέ Ένγκελς,
Παρ’ όλες τις ατυχίες μπορεί να είσαι βέβαιος ότι εγώ και η 

γυναίκα μου (που παρεμπιπτόντως βρίσκεται στον καλύτερο δρόμο 
της ανάρρωσης) ανησυχούσαμε λιγότερο με τις δικές μας υποθέ
σεις παρά εξαιτίας της τελευταίας σου αναφοράς σχετικά με την 
κατάσταση της υγείας σου. Είμαι εξαιρετικά χαρούμενος που 
πάει καλύτερα, βλέπω όμως με πραγματικό φόβο ότι έχεις την 
πρόθεση να ξαναπάς στο γραφείο, μέσα μάλιστα στην εβδομάδα. 
Απ’ όλη την πορεία της αρρώστιας σου, θα έπρεπε να ’χες κατα
λάβει ότι το σώμα σου έχει ανάγκη να δυναμώσει και να συνέλ- 
θει, καθώς και να τινάξει για λίγο από πάνω του τη σκόνη του 
γραφείου. Πρέπει να πας στη θάλασσα as soon as possible [το 
συντομότερο δυνατό]. Αν σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή φερθείς

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

14 Ιούλη 1857

τόσο παιδιάστικα — θα μου συγχωρέσεις τη λέξη — ξανακλεί- 
νοντας τον εαυτό σου στο γραφείο, θα έρθουν καινούργιες επι
πλοκές, που ταυτόχρονα θα σπάνε όλο και πιο πολύ τις δυνάμεις 
αντίστασης εναντίον αυτού του κακού. Με τέτιες επιπλοκές θα 
μπορούσαν τελικά να προσβληθούν τα πνευμόνια και μετά θα 
ήταν μάταιες όλες οι προσπάθειες. Γιατί σίγουρα δεν θα επιδιώ
κεις ν’ αποκτήσεις τη φήμη της αυτοθυσίας στο βωμό του γρα
φείου Έρμεν-Ένγκελς! Με τη δική σου πάθηση θα μπορούσε 
κανείς, να συμπονέσει έναν άνθρωπο, που η κατάσταση τον 
έσπρωξε να αλυσοδεθεί γι’ άλλη μια φορά στη δουλιά, παρά να 
φροντίσει την υγεία του. Εσένα, για να εφαρμόσεις τα ιατρικώς 
απαραίτητα, σου χρειάζεται μονάχα μια δυναμική απόφαση. Σκέ- 
ψου πόσο καιρό ήδη σέρνεται το κακό, πόσες επιπλοκές έχεις
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περάσει και θα παραδεχθείς την αναγκαιότητα for some time to 
let Mr. Ermen shift for himself [v’ αφήσεις τον κ. Έρμεν για λίγο 
καιρό να τα βγάλει πέρα μόνος του] και να αναζωογονηθείς με 
θαλασσινό αέρα. Ελπίζω, να πάρεις την υπόθεση στα σοβαρά, και 
να παρατήσεις το παλιό λαθεμένο σύστημα της εναλλαγής μεταξύ 
ιατρικής και γραφείου, θα  ήταν ασυγχώρητο, αν επέμενες σε 
κάτι τέτιο. [...]

Salut [Γεια σου].
Δικός σου Κ. Μ.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

29 Γενάρη 1858

Στην οικονομική μου εργασία έχω φτάσει τώρα σ’ ένα σημείο, 
που θα ήθελα από σένα μερικές πρακτικές πληροφορίες, μια και 
δεν υπάρχει τίποτα σχετικό στα θεωρητικό κείμενα. Πρόκειται 
για την κυκλοφορία του κεφαλαίου — τη διαφορετικότητά του 
στις διάφορες επιχειρήσεις* την επίδρασή του στο κέρδος και τις 
τιμές. Εάν θέλεις να μου δόσεις μερικές λιγοστές πληροφορίες, 
θα ήταν so very [πολύ] καλοδεχούμενες.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

3 Λυγούστου 1859

Σου εσωκλείω την αρχή του άρθρου για το βιβλίο σου [Για την 
κριτική της Πολιτικής Οικονομίας]. Κοίταξέ το καλά, και αν in 
toto [συνολικά] δεν σου αρέσει, σκιστό και γράψε μου τη γνώμη 
σου. Για τέτιου είδους συγγραφές μου λείπει τόσο πολύ η εξά
σκηση, που η γυναίκα σου θα γελάσει πολύ με την αδεξιότητά 
μου. Αν μπορείς εσύ να το συμμαζέψεις, κάντο. θ α  ταίριαζαν 
μερικά χτυπητά παραδείγματα για την υλιστική αντίληψη, αντί 
για το αδύνατο παράδειγμα της επανάστασης του Φλεβάρη.
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Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

31 Γενάρη 1860

Είναι εντελώς αδύνατο, να εμφανιστούμε κατευθείαν πολιτικά 
και πολεμικά, ακόμη και στο πνεύμα του Κόμματός μας, στη 
Γερμανία. Τι μένει, λοιπόν; Ή να κρατήσουμε κλειστό το στόμα, 
ή να κάνουμε efforts [προσπάθειες] που θα γίνουν γνωστές μόνο 
στους εμιγκρέδες και τους αμερικάνους Γερμανούς, αλλά με κα
νένα τρόπο στη Γερμανία, είτε να συνεχίσουμε με τον τρόπο που 
ξεκινήσαμε, εσύ στο Ιο τετράδιό σου [Για την κριτική της Πολι
τικής Οικονομίας] και εγώ στο Πάδος και Ρήνος. Αυτό θεωρώ προς 
το παρόν το σημαντικότερο, και όταν γίνει αυτό, δεν πάει να 
φωνάζει ο Φογκτ, εμείς θα έχουμε κερδίσει τότε και πάλι τόσο 
footing [έδαφος] ώστε να μπορούμε να δημοσιεύουμε πότε-πότε

στον γερμανικό τύπο τις αναγκαίες προσωπικές αποσαφηνίσεις 
(whenever required [οποτεδήποτε χρειαστεί]). Γι’ αυτό, το ση
μαντικότερο απ’ όλα θα είναι φυσικά η σύντομη εμφάνιση του 
2ου τετραδίου σου και ελπίζω να μη σε εμποδίζει η ιστορία με 
τον ΦογκτΓώστε να ρυνεχίσεις να το δουλεύεις. Γίνε επιτέλους 
κάπως λιγότερο ευσυνείδητος απέναντι στις ίδιες σου τις προϋπο
θέσεις* είναι ακόμη και με το παραπάνω καλό για το ψωροκοινό. 
Το γεγονός ότι αυτό το πράγμα γράφεται και θα δημοσιευθεί, αυτό 
είναι το ουσιώδες* τις αδυναμίες που προσέχεις εσύ, δεν θα τις 
βρουν τα γαϊδούρια* και τι θα έχει κερδίσει, όταν έρθουν ταρα
γμένες εποχές και το πράγμα θα διακοπεί, πριν ακόμη να έχεις
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τελειώσει γενικά με το Κεφάλαιο; Ξέρω πολύ καλά όλες τις άλλες 
ενοχλήσεις που τυχαίνουν στο μεταξύ, ξέρω όμως ακόμη πως η 
κύρια καθυστέρηση οφείλεται πάντα στους δικούς σου διστα
γμούς. Τέλος, είναι πιο καλά να δημοσιευτεί το πράγμα, παρά να 
μη δημοσιευτεί καθόλου λόγω παρόμοιων επιφυλάξεων.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

8 Λυγούστου 1862

Το ότι σου έκανα το λογαριασμό των εξόδων μου, αυτό δεν 
είχε διόλου την πρόθεση να σε-αποτρέψει από παραπέρα 
«πίεση», όπως την αποκαλείς. Αντίθετα, σκέφτομαι ότι και στο 
μέλλον θα αλληλοβοηθιόμαστε, όπου είναι δυνατό , χωρίς να 
έχει σημασία ποιος από μας θα είναι κάθε φορά ο «πιέζων» και 
ποιος ο «πιεζόμενος», οι ρόλοι μπορούν ν’ αλλάζουν. Το μονα
δικό κίνητρο για τη σύνταξη του λογαριασμού ήταν για να σου 
αποδείξω ότι είναι αδύνατο, αυτή τη στιγμή, να βρω περισσό
τερες από τις 10 λίρες.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

20 Λυγούστου 1862

Dear boy [Αγαπητέ νεαρέ], είναι στ’ αλήθεια βασανιστικό, κι 
ας λες εσύ ό,τι θέλεις, που οι misfres μου [μιζέριες], σου φέρνουν 
τόσες bother [σκοτούρες]! Ας ήξερα μόνο να ξεκινήσω οποιαδή- 
ποτε business [δουλιά]! Γκρίζα είναι, ακριβέ μου φίλε, όλη η 
θεωρία, και μόνο οι business είναι πράσινες. Κατέληξα, δυ
στυχώς, πολύ αργά σ’ αυτή την άποψη.

Με τις 20 λίρες που μου έδοσε προκαταβολή ο Μπόρκχαΐμ, 
πλήρωσα πρώτ’ απ’ όλα φόρους, μετά τον τσαγκάρη που ήθελε να 
με μηνύσει κλπ. Με 5 λίρες έστειλα χτες την family [οικογένειά] 
μου στο Ράμσγκέιτ, αφού η μικρή Τζένη δεν μπορούσε να μείνει 
περισσότερο καιρό εδώ. Δεν έχω λόγια να σ’ ευχαριστήσω που
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μου έδοσες τη δυνατότητα να το υλοποιήσω. Είναι το πιο περί
φημο και ταλαντούχο παιδί του κόσμου. Όμως εδώ υπέφερε 
διπλά. Πρώτα από φυσικούς λόγους. Και μετά την έπιασε η 
αστική trouble [ταλαιπωρία]. Πόσο ευτυχισμένος που ήμουνα 
σήμερα, που έλειπαν γυναίκα και παιδιά και δεν έζησαν το 
γράμμα του Itzigs [Φέρντιναντ Λασάλ]!

Δεν μπορείς να έλθεις για μερικές μέρες εδώ; Στην Κριτική 
μου [Για την κριτική της Πολιτικής Οικονομίας] ανέτρεψα τόσα 
πολλά καθιερωμένα, που θα ήθελα προηγούμενα να σε συμβου
λευτώ για μερικά σημεία. Το γράψιμο γι’ αυτά τα πράγματα είναι 
βαρετό για σένα και για μένα.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

7 Γενάρη 1863

Αγαπητέ Μαύρε,
Η Μαίρη [Μπαρνς] είναι νεκρή. Χτες βράδυ πήγε να πλαγιά

σει νωρίς και όταν ήθελε να ξαπλώσει η Λίζυ [Λύντια Μπαρνς] 
για να κοιμηθεί γύρω στις 12 η ώρα, είχε ήδη πεθάνει. Τελείως 
ξαφνικά, από καρδιά ή αποπληξία. Εγώ το έμαθα μόλις σήμερα 
το πρωί, τη Δευτέρα το βράδυ ήταν ακόμη μια χαρά. Δεν μπορώ 
να σου περιγράψω με τίποτε πώς αισθάνομαι. Το καημένο το 
κοριτσάκι, με αγαπούσε με όλη του την καρδιά.

Δικός σου Φ.Ε.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

8 Γενάρη 1863

Αγαπητέ Ένγκελς,
Η είδηση του θανάτου της Μαίρης [Μπαρνς] με ξάφνιασε 

τόσο όσο και με συντάραξε. Ήταν πολύ καλόκαρδη, έξυπνη και 
σου είχε μεγάλη αδυναμία.
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Ο διάβολος ξέρει γιατί τώρα στους κύκλους μας δεν συμβαίνει 
τίποτε άλλο από ατυχίες. Κι εγώ δεν ξέρω πια καθόλου πού 
βρίσκομαι. Οι προσπάθειές μου να βρω χρήματα στη Γαλλία και 
στη Γερμανία απέτυχαν, και ήταν φυσικά προβλεπόμενο ότι με
15 λίρες θα μπορούσα να συγκροτήσω τα πράγματα μόνο για 
μερικές εβδομάδες. Πέρα από το γεγονός ότι δεν μπορούμε πλέον 
να πάρουμε τίποτε με πίστωση, εκτός από το χασάπη και το 
φούρναρη, που κι αυτό ισχύει μέχρι το τέλος της εβδομάδας, 
στριμώχνομαι από το σχολείο, το νοίκι και απ’ όλο το συνάφι. Οι 
λίγοι που πήραν μερικές λίρες για πληρωμή, τις τσέπωσαν διαβο
λεμένα, για να πέσουν πάνω μου με διπλάσια ορμή. Επιπλέον τα 
παιδιά δεν έχουν ρούχα και παπούτσια για να βγαίνουν. Κοντο
λογίς, άσ’ τα να παν στο διάβολο.[...]

Είναι φοβερά εγωιστικό από μέρους μου, που βρήκα αυτή τη 
στιγμή να σου διηγηθώ τέτια horreurs [φριχτά συμβάντα]. Αλλά 
το μέσον είναι ομοιοπαθητικό. Το ένα κακό σκορπίζεται πάνω 
στο άλλο. Και au bout du compte [τελικά] τι να κάνω; Σ’ ολό
κληρο το Λονδίνο δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος με τον οποίο 
να μπορώ να μιλήσω ελεύθερα. Και στο ίδιο μου το σπίτι παρι
στάνω τον σιωπηλό στωικό, για να κρατήσω αντίβαρο στα ξε
σπάσματα της άλλης πλευράς. Η δουλιά όμως under such circum
stances [κάτω από τέτιες συνθήκες] γίνεται σαφώς αδύνατη. Δεν 
μπορούσε, αντί για τη Μαίρη, να είναι η μητέρα μου, που έτσι κι 
αλλιώς έχει τόσες σωματικές παθήσεις, και εδώ που τα λέμε έχει 
ζήσει τη ζωή της, αυτή που...; Βλέπεις σε τι ιδιότυπες εμπνεύσεις 
οδηγούνται οι «πολιτισμένοι» κάτω από την πίεση ορισμένων 
καταστάσεων.

Γεια σου.
Δικός σου Κ.Μ.

Πώς θα τα ρυθμίσεις τώρα μι το establishment [νοικοκυριό]; 
θ α  είναι ιδιαίτερα σκληρό για σένα, επειδή με τη Μαίρη είχες 
ένα home [σπίτι], που ήσουν ελεύθερος και μπορούσες ν’ αποτρα- 
βηχτείς απ’ όλο το βρωμόκοσμο όποτε ήθελες.

115



Αγαπητέ Μαρξ,
Είναι φυσιολογικό, το ότι αυτή τη φορά η δική μου κακοτυχία 

και η δική σου παγερή αντίληψη, έκαναν πρακτικά αδύνατο για 
μένα να σου απαντήσω νωρίτερα.

Όλοι οι φίλοι μου, συμπεριλαμβανομένων και των γνωστών 
μου φιλισταίων έδειξαν μ’ αυτή την ευκαιρία, που πραγματικά 
μου στοίχισε πολύ, περισσότερη συμμετοχή και φιλία απ’ ό,τι 
μπορούσα να περιμένω, θεώρησες τη στιγμή σαν κατάλληλη για 
να δείξεις την υπεροχή του ψυχρού τρόπου σκέψης σου. Soil! [Ας 
είναι!]

Τα οικονομικά μου ξέρεις σε τι κατάσταση είναι, ξέρεις 
ακόμη πως κάνω το παν για να σε βγάλω από την κακοτυχία. 
Όμως το μεγαλύτερο ποσό, για το οποίο μιλάς, δεν μπορώ να το 
βρω, καθώς κι εσύ επίσης πρέπει να ξέρεις. Υπάρχουν 3 δρόμοι 
ανοιχτοί.[...]

Πληροφόρησέ με λοιπόν τι βήματα κάνεις εσύ, και από μέ
ρους μου θα κάνω κι εγώ ό,τι μπορώ.

Δικός σου Φ.Ε.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

24 Γενάρη 1863

Αγαπητέ Φρέντερικ,
Το θεώρησα καλό, ν’ αφήσω να περάσει λίγος χρόνος, πριν 

σου απαντήσω. Η κατάστασή σου από τη μία, η δική μου από την 
άλλη, έκαναν δύσκολη την «ψύχραιμη» αντιμετώπιση των πρα
γμάτων.

Ήταν πολύ άδικο από μέρους μου, που σου έγραψα αυτό το 
γράμμα και το μετάνιωσα μόλις το είχα ταχυδρομήσει. Πάντως 
αυτό δεν έγινε από απονιά. Η γυναίκα και τα παιδιά μου ήταν

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο

13 Γενάρη 1863
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μάρτυρες για το γεγονός ότι με τον ερχομό του γράμματός σου 
(που ήρθε νωρίς το πρωί) ταράχτηκα τόσο, όσο και στις περιπτώ
σεις θανάτων των πιο κοντινών μου ανθρώπων. Το βράδυ όμως 
που σου ’γραφα βρισκόμουν κάτω από την επίδραση απελπιστι
κών καταστάσεων. Είχα στο σπίτι τον broker [δικαστικό κλητή
ρα] σταλμένο από τον landlord [σπιτονοικοκύρη], είχα ένα δια- 
μαρτυρημένο γραμμάτιο από τον κρεοπώλη, έλλειψη κάρβουνων 
και τροφίμων στο σπίτι και τη μικρή Τζένη άρρωστη στο κρε
βάτι. Σε τέτιες circumstances [συνθήκες] ξέρω generally [γενικά] 
ν’ αντιδρώ μόνο με κυνισμό. Αυτό που ειδικά μ’ εξαγρίωνε, ήταν 
το γεγονός ότι η γυναίκα μου νόμιζε πως δεν σου είχα περιγράψει 
αρκετά πιστά την πραγματική κατάσταση.

Απ’ αυτή την άποψη και το δικό σου γράμμα ήταν ευπρόσδε- 
κτο, αφού της ξεκαθάρισε το «non possumus» [«το αδύνατο»] 
[...]. Μια και σου ήταν αδύνατο να βοηθήσεις, αν και σε είχα 
ενημερώσει ότι βρισκόμαστε στη μοίρα των εργατών του Μάν
τσεστερ, έπρεπε να καταλάβει το non possumus. Και αυτό το 
επιθυμούσα, αφού η μέχρι τώρα κατάσταση, το ψήσιμο στη χαμη
λή φωτιά — όπου λιώνουν κεφάλι και καρδιά και, εκτός απ' αυτό, 
χάνεται πολύτιμος χρόνος και διατηρούνται καταστρεπτικά ψευ
δείς appearances [εντυπώσειςΐ σε μένα και τα παιδιά — πρέπει να 
πάρει τέλος. Οι τρεις βδομάδες που περάσαμε αυτήν την περίοδο, 
έκαναν επιτέλους τη γυναίκα μου να δεχθεί την πρότασή μου, που 
την έχω κάνει εδώ και πολύ καιρό, και η οποία, με όλες τις 
άβολες πλευρές της, δεν είναι μόνο η μοναδική διέξοδος, αλλά 
είναι προτιμητέα από τη ζωή που κάνουμε τα τελευταία τρία 
χρόνια, ειδικά το τελευταίο, και που ξανααποκαθιστά τον selfe
steem [αυτοσεβασμό] μας.
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θ α  γράψω στους διάφορους δανειστές μου (με εξαίρεση τον 
landlord) ότι εάν δεν μ’ αφήσουν στην ησυχία μου, θα ζητήσω 
από το δικαστήριο την κήρυξή μου σε πτώχευση, με την failing of 
a bill in the court of bankruptcy [με τη διαμαρτύρηση ενός 
γραμματίου μου]. Αυτό φυσικά δεν αναφέρεται στον landlord, 
που έχει το δικαίωμα να μου κρατήσει τα έπιπλα. Τα δυο μεγαλύ
τερα παιδιά μου [η Τζένη και η Λάουρα Μαρξ] θα προσληφθούν 
από την οικογένεια Cunningham σαν governesses [γκουβερ- 
νάντες]. Η Λένχεν [ Χέλενα Ντέμουτ] θα πάει σε άλλη δουλιά κι 
εγώ με τη γυναίκα μου και την Tussychen [Ελεάνορ Μαρξ] θα 
πάμε να μείνουμε στο ίδιο City Model Lodging House [σπίτι που 
ενοικιάζονται δωμάτια] που έμενε στην εποχή του ο κόκκινος 
Βολφ [Φέρντιναντ Βολφ] με την οικογένειά του. [...]

Τέλος κάτι που δεν έχει σχέση με τα παραπάνω. Με το από- 
σπασμα για τις μηχανές στο βιβλίο μου, έχω μπλεχτεί πολύ. Ποτέ 
δεν κατάλαβα πως οι selfactors [αυτόματες μηχανές] άλλαξαν τα 
κλωστήρια ή πολύ περισσότερο, αφού η δύναμη του ατμού είχε 
χρησιμοποιηθεί και νωρίτερα, πώς ο κλώστης, παρά τη δύναμη 
του ατμού, έπρεπε να βάζει και τη δική του κινητήρια δύναμη; 

θ α  ήθελα να μου τα εξηγήσεις.
Apropos [με την ευκαιρία]. Η γυναίκα μου, χωρίς να το ξέρω, 

απευθύνθηκε στον lupus [Βίλχελμ Βολφ] ζητώντας 1 λίρα για 
immediates necessities [άμεσες ανάγκες]. Της έστειλε δύο. Το 
πράγμα δεν μου είναι ευχάριστο αλλά factum est factum [ό,τι 
έγινε, έγινε].

Δικός σου Κ. Μ.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

26 Γενάρη 1863

Αγαπητέ Μαύρε,
Σ' ευχαριστώ για την ειλικρίνειά σου. Καταλαβαίνεις και 

μόνος σου την εντύπωση που μου έκανε το προτελευταίο γράμμα 
σου. Δεν μπορεί κανείς να ζει τόσα χρόνια με μια γυναίκα χωρίς 
να νιώσει σαν αβάσταχτο το θάνατό της. Αισθάνθηκα ότι έθαψα
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μαζί της [με τη Μαίρη Μπαρνς] το τελευταίο κομμάτι της νιότης 
μου. Όταν έλαβα το γράμμα σου, δεν είχε γίνει ακόμη η κηδεία 
της. Ένα σου λέω, το γράμμα βάραινε στο κεφάλι μου για μια 
βδομάδα, δεν μπορούσα να το ξεχάσω. Never mind. [Δεν πειρά
ζει], το τελευταίο σου γράμμα το εξισώνει και είμαι ευτυχισμένος 
που δεν έχασα ταυτόχρονα με τη Μαίρη και τον καλύτερο και 
παλιότερο φίλο μου.

Τώρα στα δικά σου. Πήγα σήμερα κιόλας στον Γουάτς, που 
νόμιζα πως ήταν στο Λονδίνο. Παρεμπιπτόντως έχει ένα γραφείο 
στο Λονδίνο, Pall Mall No 2. Μ’ αυτόν δεν γίνεται τίποτα. Η 
εταιρία του δεν δανείζει πια τίποτε.[...] Και παρ’ όλ’ αυτά δεν 
μπορώ να ανεχτώ ότι θα υλοποιήσεις την πρόθεσή σου, όπως μου 
την έγραψες. Υπέγραψα λοιπόν συναλλαγματικές στον γέρο Χιλ 
και πήρα τις 100 λίρες, που εσωκλείω, σε διαταγή της John Rapp 
& Co., με λήξη στις 28 Φεβρουάριου, και τις οπισθογράφησα στ’ 
όνομά σου. Νομίζω πως δεν θα βγει στη φόρα πριν τον Ιούλιο, 
οπότε θα έχουμε πάλι μια παράταση πριν από την κρεμάλα. Από 
μέρους μου είναι ένα πολύ ριψοκίνδυνο κόλπο, γιατί τώρα έχω 
σίγουρα έλλειμμα, πρέπει όμως να το ρισκάρουμε.[...]

Η ίδια η συναλλαγματική είναι σαν cash [ρευστό χρήμα]. Ο 
Φράιλιγκρατ θα στο προεξοφλήσει με μεγάλη του χαρά, λίγα 
μόνον από τα ομόλογα που κυκλοφορούν είναι καλύτερα απ’ 
αυτό. Κάνε μου όμως τη χάρη και βεβαίωσέ με για τη λήψη του. 
Κλέβονται τόσα πράγματα τώρα στο ταχυδρομείο και αφού δεν 
είσαι στο Commerce [στο εμπόριο] μπορεί ο καθένας να εμφανι
στεί σαν Δρ. Κ.Μ.

Δικός σου Φ.Ε.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

28 Γενάρη 1863

Αγαπητέ Φρέντερικ,
Εξαιτίας μιας σειράς περίεργων συμπτώσεων ήταν πρακτικά 

αδύνατο να σ’ ενημερώσω χτες για τη λήψη του γράμματος και 
της συναλλαγματικής.
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Ξέρω πολύ καλά, πόσο ριψοκίνδυνο ήταν για σένα, να δόσεις 
τόσο μεγάλη και απροσδόκητη βοήθεια μ’ αυτόν τον τρόπο. Όσο 
ευγνώμων και να σου είμαι θα είναι λίγο, αν και εγώ. μέσα μου, 
δεν είχα ανάγκη από καινούργια απόδειξη της φιλίας σου, για να 
βεβαιωθώ ότι θυσιάζεσαι. Κατά τ’ άλλα, θα ήταν για σένα μια 
καλή ανταμοιβή αν έβλεπες τη χαρά των παιδιών μου.

Τώρα μπορώ, χωρίς άλλες περιστροφές, να σου πω, πως παρά 
την πίεση κάτω από την οποία ζούσα τις τελευταίες εβδομάδες, 
τίποτε δεν με πίεζε τόσο πολύ, όσο ο φόβος ότι θα ραγίσει η φιλία 
μας. Εξήγησα επανειλημμένα στη γυναίκα μου ότι όλη αυτή η 
βρωμιά δε μ’ ένοιαζε σε σύγκριση με το ότι λόγω αυτών των 
αστικών μικροπρεπειών και τον παράλογο εκνευρισμό που προ- 
καλούν, θα μπορούσα σε μια τέτια στιγμή αντί να σε παρηγο
ρήσω να σου φόρτωνα και από πάνω τις δικές μου προσωπικές 
ανάγκες. Consequently [συνεπώς] η οικογενειακή ειρήνη διατα- 
ράχθηκε πολύ και η κακομοίρα η γυναίκα μου έπρεπε να πληρώ
σει την υπόθεση, για την οποία πραγματικά δεν έφταιγε, καθώς οι 
γυναίκες συνηθίζουν να ζητούν τ’ αδύνατα. Φυσικά δεν είχε ιδέα 
γι’ αυτά που έγραψα αλλά με λίγη σκέψη θα μπορούσε να λογα
ριάσει πως τα πράγματα θα έρχονταν κάπως έτσι. Τα θηλυκά 
είναι περίεργα πλάσματα, ακόμη κι αυτά που είναι εξοπλισμένα 
με πολύ μυαλό. Το πρωί, η γυναίκα μου έκλαιγε για τη Μαρί 
[Μαίρη Μπαρνς] και για την απώλεια που είχες, τόσο που ξέχασε 
τελείως τη δική της συμφορά, η οποία ακριβώς εκείνη τη μέρα 
αποκορυφώθηκε. Και το απόγευμα πίστευε ότι, εκτός από μας, 
ήταν αδύνατο να υποφέρει άλλος άνθρωπος στη γη, που δεν έχει 
τον broker [δικαστικό κλητήρα] στο σπίτι και δεν έχει παιδιά.

Στο προηγούμενο γράμμα σε ρώτησα για το selfactor [την 
αυτόματη κλωστική μηχανή], Η ερώτηση ήταν η εξής: με ποιον 
τρόπο δούλευε ο λεγόμενος κλώστης πριν από την ανακάλυψή 
του. To selfactor μου είναι κατανοητό, όχι όμως και η προηγη- 
θείσα κατάσταση.

θα  συμπεριλάβω μερικά στοιχεία στην περικοπή σχετικά με 
τις μηχανές. Εκεί υπάρχουν μερικά περίεργα ζητήματα, που 
αγνόησα στην πρώτη επεξεργασία. [...]
Salut Δικός σου Κ.Μ.
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Αγαπητέ Φρέντερικ,
Μπορώ να πω, πως η σιωπή σου με ανησυχεί πραγματικά. 

Ελπίζω να μην είσαι άρρωστος. Από την άλλη ελπίζω να μη σου 
προκάλεσα πάλι θυμό malgre moi [παρά τη θέλησή μου). Αν σου 
μίλησα για τα μηχανήματα κλπ., στο γράμμα που ανέφερα για τις 
100 λίρες αυτό έγινε πραγματικά για να σε αποσπάσω και να σε 
αποπροσανατολίσω από τα βάσανά σου.

Η πολωνική ιστορία και η πρωσική επέμβαση αποτελούν στην 
πράξη ένα συνδυασμό* που μας αναγκάζει να μιλήσουμε. Όχι 
προσωπικά, από τη μια πλευρά για να μην εμφανιστούμε σαν 
ανταγωνιστές του φοιτητή Μπλιντ και από την άλλη για να μην 
αποκόψουμε το δρόμο για τη Γερμανία. Αλλά γΓ αυτό χρειάζεται 
η εδώ εργατική ένωση [Γερμανική Εργατική Μορφωτική Ένωση 
στο Λονδίνο). Στο δικό της όνομα πρέπει να βγει ένα μανιφέστο 
και μάλιστα immediately [αμέσως]. Εσύ πρέπει να γράψεις το 
στρατιωτικό μέρος- δηλαδή τα στρατιωτικοπολιτικά συμφέροντα 
της Γερμανίας κατά την ανασυγκρότηση της Πολωνίας. Εγώ θα 
γράψω το διπλωματικό.

Λοιπόν, old boy [παλιόφιλε], απάντησέ μου, και αν είναι κάτι 
που σου βαραίνει την καρδιά, speak out like a man [μίλρ σαν 
άνδρας], και να ’σαι σίγουρος πως κανείς δεν συμμετέχει τόσο 
εγκάρδια στη χαρά και τη λύπη σου όπως

Ο Μαύρος σου

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

17 Φλεβάρη 1863

* Στις 8 Φλεβάρη του 1863, με πρωτοβουλία του Βίσμαρκ, κλείστηκε συμφωνία 
μεταξύ Πρωσίας και Ρωσίας που προέβλεπε την υποστήριξη των τσαρικών στρατευ
μάτων στην καταστολή της εξέγερσης που είχε ξεσκάσει στην Πολωνία το Γενάρη 
του 1863. Η πρωσική κυβέρνηση με αυτή την πολιτική αποσκοπούσε προπαντός στη 
σύσταση ενός ανεξάρτητου πολωνικού κράτους, και στην παρεμπόδιση του εθνικοα- 
πελβυθβρωτικού κινήματος στο κομμάτι της Πολωνίας που είχαν προσαρτήσει οι
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Πρέπει να συγχωρήσεις την παρατεταμένη μου σιωπή. Βρι
σκόμουν σε μια πολύ μελαγχολική κατάσταση, από την οποία 
τελικά έπρεπε να ξεφύγω. Δοκίμασα να μάθω σλαβικές γλώσσες, 
αλλά η μοναξιά μου ήταν ανυπόφορη. Έπρεπε ν’ αποσπαστώ με 
το ζόρι. Αυτό βοήθησε, τώρα είμαι πάλι ο παλιός.

Οι Πολωνοί είναι σπουδαίοι τύποι. Αν μπορέσουν να κρατή
σουν ακόμη μέχρι τις 15 του Μάρτη, το ξέσπασμα θα επεκταθεί 
σ’ όλη τη Ρωσία*. Στην αρχή φοβόμουν πάρα πολύ, ότι τα πρά
γματα θα πήγαιναν στραβά. Τώρα όμως οι πιθανότητες της νίκης 
σχεδόν υπερισχύουν απ' αυτές της ήττας.[...]

Οι Πρώσοι συμπεριφέρονται με ποταπότητα όπως πάντα. Ο 
μεσιέ Βίσμαρκ ξέρει ότι θα του στοιχίσει ακριβά, αν η Πολωνία 
και η Ρωσία επαναστατικοποιηθούν.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

24 Ιούνη 1865

θ α  ήθελα να ξέρω τη συμβουλή σου για το εξής σημείο: 
Παρουσίασα μια εισήγηση στο Κεντρικό Συμβούλιο (που ίσως 
ισοδυναμούσε με δύο τυπογραφικά φύλλα) σχετικά με το ζήτημα 
που έθεσε ο κ. Ουέστον, πώς θα επιδρούσε το general rise of wages 
[μια γενική αύξηση των μισθών] κλπ. Το πρώτο της μέρος ήταν 
απάντηση στις βλακείες του Ουέστον το δεύτερο a theoretical 
αντιπαράθεση, όσο προσφερόταν η ευκαιρία**.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο

17 Φλεβάρη 1863

• Στις 15 του Μάρτη 1863 επρόκειτο να μπει σβ πλήρη ισχύ η μεταρρύθμιση, «ου 
είχε εξαγγελθεί από τον τσάρο της Ρωσίας για την κατάργηση της δουλοπαροικίας των 
αγροτών. Ο Ένγκελς εκτιμούσε άτι οι απογοητευμένοι από την ατελή μεταρρύθμιση 
αγρότες θα ξεσηκώνονταν και πάλι για αγώνα.

“  Αναφέρεται στην εργασία του Μαρξ Μισθός. Τιμή κω Κέρδος (Εκδόσεις 
«Σύγχρονη Εποχή») που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το 1898 στο Λονδίνο από την 
κόρη του Μαρξ Ελεάνορ, με τον τίτλο Value, Price, and Profit.
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Οι άνθρωποι θέλουν τώρα να το τυπώσουν. Από τη μια, ίσως 
αυτό να μου ήταν χρήσιμο, επειδή αυτοί βρίσκονται σ' επαφή με 
τους Τζ. Στ. Μιλ, τον καθηγητή Μπίσλυ, τον Χάρισον κλπ. Από 
την άλλη έχω ενδοιασμούς.

1. Επειδή ο «κ. Ουέστον» δεν είναι και πολύ κολακευτικός 
σαν αντίπαλος-

2. Το κατασκεύασμα περιέχει στο δεύτερο μέρος του πολλά 
καινούργια πράγματα σε εξαιρετικά συμπιεσμένη, but relatively 
popular form [αλ/Λ σχετικά εκλαϊκευμένη μορφή], που τα δανείζε
ται προκαταβολικά από το βιβλίο μου Το Κεφάλαιο, ενώ υποχρεώ
νεται παράλληλα, αναγκαστικά, να παρακάμψει διάφορα άλλα 
σημεία. Ρωτώ, αν είναι σκόπιμο, σε τέτιου είδους θέματα να 
προτρέχει κανείς μ’ αυτόν τον τρόπο; Σκέφτομαι ότι εσύ μπορείς 
σ' αυτό το σημείο ν' αποφασίσεις καλύτερα από μένα, επειδή 
βλέπεις την περίπτωση πιο ήρεμα, λόγω της απόστασης.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

15 Ιούλη 1865

Αγαπητέ Μαύρε,
Ο Λίμπκνεχτ απελάθηκε από την Πρωσία. Μήπως σου έγραψε 

στο μεταξύ την καινούργια του διεύθυνση; Ο φτωχός διάβολος 
μάλλον θα 'χει ανάγκη από χρήματα και αυτή τη στιγμή μερικές 
λίρες θα του είναι πολυτιμότερες όσο ποτέ. Αλλά πού να τις 
στείλω; [...]

Δεν νομίζω πως σε μια μάχη κονδυλοφόρων εναντίον του κ. 
Ουέστον, θα κέρδιζες πολλές δάφνες και ένα τέτιο ντεμπούτο
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στην οικονομική βιβλιογραφία ασφαλώς δεν θα ήταν καλό. Πέρα 
όμως απ’ αυτό, δεν βλέπω γιατί θα πείραζε να παίρνουμε, προτρέ
χοντας, μεμονωμένα στοιχεία από το βιβλίο σου [Το Κεφάλαιο].

—Σημείωση: Εφόσον το τελευταίο πραγματικά τελειώσει κά
ποτε — αλήθεια πώς πάει; Η 1η Σεπτέμβρη ήταν το έσχατο όριο 
και όπως ξέρεις αυτό θα σου κοστίσει 12 μπουκάλια κρασί.

Πολλά χαιρετίσματα στις κυρίες.
Δικός σου Φ.Ε.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

31 Ιούλη 1865

Όπως ίσως θα μάντεψες, η παρατεταμένη μου σιωπή δεν 
οφείλεται σε ευχάριστους λόγους.

Εδώ και δύο μήνες ζω καθαρά και μόνο από το ενεχειροδανει- 
στήριο και οι κατά κύματα απαιτήσεις, που συσσωρεύονται κα
θημερινά, γίνονται όλο και πιο ανυπόφορες. Το γεγονός αυτό δεν 
πρέπει να σε παραξενεύει, αν λογαριάσεις ότι: 1) σε όλη αυτή την 
περίοδο δεν μπόρεσα να βγάλω ούτε ένα farthing [πεντάρα] 2) ότι 
μονάχα η πληρωμή των χρεών και η εγκατάσταση του σπιτιού 
μου κόστισαν περίπου 500 λίρες. (As to this item [ΓΓ αυτό το 
θέμα]) κρατούσα βιβλίο εξόδων για κάθε πένα, γιατί και σε μένα 
τον ίδιο φαινόταν εκπληκτικό πώς εξαφανίζονταν τα χρήματα. Σ’ 
αυτό προστέθηκε ακόμη το ότι υπάρχουν διάφορες προκατακλυ
σμιαίες αξιώσεις από τη Γερμανία, που ένας θεός ξέρει τι έχει 
διαδοθεί εκεί.

Αρχικά ήθελα να έλθω σε σένα να συζητήσουμε προσωπικά 
την κατάσταση. Αλλά αυτή τη στιγμή κάθε σπατάλη χρόνου είναι 
για μένα αναντικατάστατη, γιατί δεν μπορώ εύκολα να διακόψω 
τη δουλιά μου.

Το περασμένο Σάββατο ανακοίνωσα στο subcomite [υποεπι
τροπή] της «Διεθνούς» [Διεθνής Ένωση Εργατών] την αναχώρη
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σή μου, για να έχω επιτέλους, έστω και για μια φορά, 14 μέρες 
εντελώς ελεύθερες και ανενόχλητες για το pushing on [προχώρη- 
μα] της δουλιάς.

Σε διαβεβαιώνω, ότι θα προτιμούσα να μου ’κοβαν τον αντί- 
χειρα, παρά να σου γράψω αυτό το γράμμα. Είναι στ’ αλήθεια 
συντριπτικό να μένεις τη μισή σου ζωή εξαρτημένος. Η μόνη 
σκέψη, που με διασώζει σ’ αυτή την κατάσταση, είναι ότι εμείς οι 
δύο κάνουμε συνεταιρική δουλιά, όπου εγώ αφιερώνω το χρόνο 
μου για το θεωρητικό και κομματικό μέρος της επιχείρησης. 
Κατοικώ παρ’ όλ’ αυτά σε ακριβό διαμέρισμα, σχετικά με τις 
δυνατότητές μου και επιπλέον τη χρονιά αυτή ζήσαμε πιο άνετα 

Σε ό,τι αφορά τώρα τη δουλιά μου [Το Κεφάλαιο], θα ήθελα να 
σου πω ανοιχτά όλη την αλήθεια. Πρέπει να γραφτούν ακόμη 3 
κεφάλαια για να τελειώσει το θεωρητικό μέρος (τα 3 πρώτα 
βιβλία). Μετά πρέπει να γραφτεί ακόμη το 4ο βιβλίο, το ιστο- 
ρικό-φιλολογικό, που συγκριτικά είναι το ευκολότερο μέρος για 
μένα, αφού όλα τα ζητήματα έχουν λυθεί στα 3 πρώτα βιβλία. 
Επομένως αυτό το τελευταίο είναι περισσότερο μια επανάληψη 
σε ιστορική μορφή. Δεν μπορώ όμως ν’ αποφασίσω να δημο
σιεύσω ο,τιδήποτε, προτού να έχω μπροστά μου το σύνολο ολο
κληρωμένο. Whatever shortcomings they may have [οποιεσδή- 
ποτε ελλείψεις και αν έχουν], αυτό είναι το προτέρημα των γρα
πτών μου, ότι αποτελούν ένα καλλιτεχνικό σύνολο, που πετυχαί- 
νεται μονάχα με τον τρόπο που εφαρμόζω, να μην τα στέλνω για 
τύπωμα προτού να τα έχω ολοκληρωμένα μπροστά μου.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

10 Φλεβάρη 1866

Μόλις τώρα συναντήθηκα με τον Γκάμπερτ και συζήτησα 
μαζί του για την κατάστασή σου. Έχει τη γνώμη ότι θα πρέπει 
χωρίς αναβολή να δοκιμάσεις με το αρσενικό.[...]

Πρέπει πραγματικά, να κάνεις επιτέλους κάτι το λογικό, για 
να ξεφύγεις απ’ αυτή την ιστορία με τα αποστήματα, ακόμη κι αν 
έτσι καθυστερήσει άλλους 3 μήνες το βιβλίο [ Το Κεφάλαιο],
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Στ’ αλήθεια, τα πράγματα παραγίνονται σοβαρά κι αν, όπως ο 
ίδιος λες, το μυαλό σου δεν είναι up to the mark [στο ύψος του] 
για τα θεωρητικά πράγματα, άφησέ το τελοσπάντων να ξεκουρα
στεί κάπως από την υψηλή θεωρία. Άσε κατά μέρος τη νυχτερινή 
δουλιά για λίγο καιρό και κάνε μια πιο τακτική ζωή. Όταν 
ορθοποδίσεις πάλι, έλΛ για 14 μέρες, ή κάτι ανάλογο, εδώ, για ν’ 
αλλάξεις λίγο περιβάλλον και φέρε μαζί σου τόσα τετράδια όσα 
χρειάζονται για να μπορέσεις να δουλέψεις, αν είναι ανάγκη, να 
δουλέψεις λίγο εδώ. Κατά τα άλλα τα 60 τυπογραφικά φύλλα, 
δίνουν 2 χοντρούς τόμους. Δεν μπορείς να το κανονίσεις έτσι, 
ώστε να σταλεί για τύπωμα αρχικά ο πρώτος τόμος και λίγους 
μήνες αργότερα ο δεύτερος; Έτσι θα είναι ικανοποιημένος τόσο 
ο εκδότης όσο και το κοινό, ενώ realiter [ουσιαστικά] δεν θα 
χάνεται χρόνος.

Σκέψου ακόμη ότι, έτσι όπως έχουν σήμερα τα πράγματα, οι 
καταστάσεις στην ηπειρωτική Ευρώπη μπορούν γρήγορα ν’ αλλά
ξουν [...], αν και προσωπικά πιστεύω ελάχιστα ότι θα συμβεί κάτι 
χωρίς κάποια γενική αφορμή, εντούτοις η δυνατότητα υπάρχει. 
Σε τι θα βοηθήσει τότε, το γεγονός ότι ίσως να έχουν τελειώσει 
μερικά κεφάλαια, στο τέλος του βιβλίου σου, και δεν θα έχει 
προλάβει να πάει για τύπωμα, ούτε καν ο πρώτος τόμος, όταν 
αιφνιδιαστούμε από τα γεγονότα;

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάνστεστερ 

20 Φλεβάρη 1866

Αγαπητέ νεαρέ, κάτω απ’ όλες αυτές τις περιστάσεις, αισθάνε
ται κανείς more than ever [περισσότερο παρά ποτέ] την ευτυχία 
για μια τέτια φιλία, σαν αυτή που υπάρχει μεταξύ μας. Ξέρεις από 
τη μεριά σου, ότι καμιά σχέση δεν μετράει τόσο πολύ για μένα.

Αύριο θα σου στείλω το Zaches? και το Factory Reports. 
Καταλαβαίνεις, my dear fellow [αγαπητέ μου φίλε], ότι σ’ ένα

* Ewoei το παραμύθι του Ε.Τ.Α. Hoffmann «Η μικρή Ζαχάρω κου τη φώναζαν 
Ζινοβία».
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έργο σαν το δικό μου πρέπει να υπάρχουν και μερικές shortco
mings [ ανεπάρκειες] σε επιμέρους σημεία. Αλλά η σύνθεση, ο 
ειρμός, αποτελούν ένα θρίαμβο της γερμανικής επιστήμης, τον 
οποίο θα πρέπει να παραδεχτεί ο μεμονωμένος Γερμανός, μια και 
in no way [σε καμιά περίπτωση] δεν είναι δικό του έργο, αλλά 
πολύ περισσότερο ανήκει στο έθνος. Αυτό είναι ακόμη πιο ευχά
ριστο, αφού κατά τ’ άλλα είναι το silliest nation (χαζότερο έθνος] 
που υπάρχει κάτω από το φως του ήλιου! [...]

I feel proud of the Germans. It is our duty to emancipate this 
«deep» people. [Αισθάνομαι περήφανος για τους Γερμανούς. 
Αποτελεί υποχρέωσή μας ν’ απελευθερώσουμε αυτόν τον «βαθυ
στόχαστο» λαό].

Δικός σου Κ.Μ.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρζ στο Λονδίνο 

22 Φλεβάρη 1866

Αγαπητέ Μαύρε,
[...] Κάνε μου όμως τώρα τη χάρη και φάε το αρσενικό και 

όποτε σου το επιτρέψει κάπως η κατάστασή σου έλα εδώ, ώστε 
επιτέλους να καλυτερέψεις κάποια φορά. Μ’ αυτούς τους αιώ
νιους δισταγμούς και την αναποφασιστικότητα, αυτοκαταστρέφε- 
σαι. Κανένας άνθρωπος δεν μπορεί ν’αντέξει αυτή τη χρόνια 
ιστορία με τα αποστήματα σε μάκρος, αν παραβλέψουμε ότι στο 
τέλος κάποτε θα εμφανιστεί κάποιο, με τέτια μορφή, που θα σε 
πάρει ο διάβολος. Και τι θα κάνει τότε το βιβλίο σου [Το Κεφά
λαιό] και η οικογένειά σου;

Ξέρεις ότι είμαι έτοιμος να κάνω ό,τι είναι δυνατό, και σ’ 
αυτή την ακραία περίπτωση θα ριψοκινδύνευα ακόμη περισσό
τερο από το επιτρεπόμενο κάτω από άλλες συνθήκες. Γίνε όμως 
κι εσύ λογικός και κάνε σε μένα και την οικογένειά σου τη 
μοναδική χάρη, να πας να θεραπευθείς. Τι θ’ απογίνει ολόκληρο το 
κίνημα, αν σου συμβεί κάτι, και με τον τρόπο που ενεργείς σί
γουρα θα φτάσουμε ως εκεί. Αληθινά, μέρα-νύχτα δεν έχω ηρεμία,
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μέχρι να σε βγάλω απ' αυτή την ιστορία, και κάθε μέρα που δεν 
έχω νέα σου, είμαι ανήσυχος και σκέφτομαι πως είσαι πάλι 
χειρότερα.[...]

Δικός σου Φ.Ε.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

11 Νοέμβρη 1866

Η είδηση ότι το χειρόγραφο [του πρώτου τόμου του Κεφάλωου] 
έφυγε, μου σήκωσε ένα βάρος από την ψυχή. Λοιπόν επιτέλους, 
μια commencement d' execution [αρχή της διαπραγής], όπως 
λέει ο Code penal [ο ποινικός κώδικας]. Για το γεγονός αυτό, 
πίνω ειδικά στην υγειά σου ένα ποτήρι. Το βιβλίο συνέβαλε πάρα 
πολύ στην εξόντωσή σου, και μόλις το αποτινάξεις, θα ξαναγίνεις 
πάλι ένας τελείως διαφορετικός άνθρωπος.

Ο Μαρξ από το Λννόβερο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

7 Μάη 1867

Ελπίζω και πιστεύω, πραγματικά, μέσα στο χρόνο να έχω 
δημιουργηθεί σε τέτιο βαθμό, ώστε να έχουν αναμορφωθεί ριζικά 
τα οικονομικά μου, και να μπορώ επιτέλους να ορθοποδήσω και 
πάλι μόνος μου. Χωρίς εσένα δεν θα μπορούσα ποτέ να τελειώσω 
το έργο και σε διαβεβαιώνω ότι πάντα μου βάραινε τη συνείδηση 
σαν εφιάλτης το ότι άφησες τις σπουδαίες σου ικανότητες να
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σπαταληθούν με το εμπόριο, να σκουριάσουν εξαιτίας μου, και 
bargain [από πάνω] αναγκάστηκες να ζήσεις και όλες τις petites 
misires [τις μικρές μιζέριές μου]. Από την άλλη δεν μπορώ ν’ 
αποσιωπήσω το γεγονός ότι έχω μπροστά μου ακόμη έναν χρόνο 
of trial [δοκιμασιών],

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

22 Ιούνη 1867

Σου εσωκλείω 4 ακόμη τυπογραφικά φύλλα [του πρώτου τόμου 
του Κεφάλαιου] που μου ήρθαν χθες. Οι τύποι άφησαν αρκετά 
τυπογραφικά λάθη στο κείμενο, που τα είχα διορθώσει πολύ 
ευανάγνωστα. Στην περίπτωση της «Childrens’ Employment 
C[ommission]» εισαγάγαμε διορθώνοντας ένα λάθος, το Chil
drens’. Γιατί το Children είναι ονομαστική πληθυντικού και άρα 
με το σύμβολο' γίνεται γενική.[...]

Ελπίζω να ’σαι ευχαριστημένος με τα 4 τυπογραφικά φύλλα. 
Μέχρι τώρα η δική σου ικανοποίηση ήταν για μένα η πιο σημαν
τική από anything, που ο υπόλοιπος κόσμος may say of it [οτιδή
ποτε θα μπορούσε να πει ο υπόλοιπος κόσμος γι’ αυτό].

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

16 Αυγούστου 1867

Αγαπητέ Φρεντ,
Μόλις τελείωσα τη διόρθωση του τελευταίου τυπογραφικού 

φύλλου (49) του βιβλίου [του πρώτου τόμου του Κεφάλαιου],
Το παράρτημα — Μορφή της αξίας — ταπωμένο με μικρά 

στοιχεία πιάνει 1 '/« τυπογραφικά φύλλα.
Τον πρόλογο τον διόρθωσα επίσης χτες και τον έστειλα πίσω. 

Αυτός λοιπόν ο τόμος είναι έτοιμος. Μονάχα σε σ έ ν α το χρω
στάω ότι έγινε δυνατό να πραγματοποιηθεί αυτό. Χωρίς τη δική
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σου θυσία, θα ήταν αδύνατο για μένα να κάνω τις τεράστιες 
προεργασίες για τους 3 τόμους. I embrace you, full of thanks! [Σ’ 
αγκαλιάζω γεμάτος ευχαριστίες!].

Επισυνάπτονται 2 τυπογραφικά φύλλα με την καθαρή κόπια. 
Τις 15 λίρες τις έλαβα. Ευχαριστώ πολύ. Salut, αγαπημένε, ακριβέ 
μου φίλε!

Δικός σου Κ. Μαρζ

Τις καθαρές κόπιες θα τις ξαναχρειαστώ, μόνον αφού κυκλοφο
ρήσει ολόκληρο το βιβλίο.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρζ στο Λονδίνο 

23 Αυγούστου 1867

Αγαπητέ Μαύρε,
Τώρα έχω μελετήσει καλά, περίπου 36 τυπογραφικά φύλλα 

[του πρώτου τόμου του] Κεφάλαιου και σε συγχαίρω για τον ολο
κληρωμένο τρόπο, με τον οποίο τα πιο περίπλοκα οικονομικά 
προβλήματα γίνονται απλά και αποσαφηνίζονται σχεδόν λογικά, 
με σκέτη ταξινόμηση και τοποθέτηση σε σωστούς συσχετισμούς. 
Το ίδιο ισχύει αντικειμενικά και για την πολύ σημαντική παρου
σίαση της σχέσης εργασίας και κεφάλαιου, που εδώ παρουσιάζε
ται για πρώτη φορά ενιαία και ολοκληρωμένα.

Ακόμη, μου ήταν πολύ ευχάριστο που είδα πως ενστερνί
στηκες τη γλώσσα της τεχνολογίας, που σίγουρα πρέπει να σε 
δυσκόλεψε πολύ και για την οποία είχα διάφορες misgiving [επι
φυλάξεις].
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Μερικές slips of the pen [παραδρομές απροσεξίας] τις ση
μείωσα με μολύβι στο περιθώριο' ακόμη διακινδύνευσα μερικές 
μετατροπές. Πώς μπόρεσες όμως ν’ αφήσεις την εξωτερική υπο
διαίρεση του βιβλίου, έτσι, όπως είναι! Το 4ο κεφάλαιο είναι 
σχεδόν 200 σελίδες και έχει μόνο 4 παραγράφους, που μόλις 
μπορείς να τις ξαναβρείς από τις μικροτυπωμένες επικεφαλίδες. 
Και ακόμη οι συλλογισμοί διακόπτονται συνεχώς απο επεξηγή
σεις, που δεν καταλήγουν ποτέ σε κάποια περίληψη του σημείου 
για το οποίο έγινε η επεξήγηση· έτσι πέφτει συνέχεια από την 
επεξήγηση ενός σημείου στην τοποθέτηση ενός άλλου. Αυτό 
είναι φριχτά κουραστικό και προκαλεί σύγχυση, όταν αποσπάται 
η προσοχή. Εδώ θα έπρεπε να υπήρχε πλήθος από υποδιαιρέσεις 
και σαφέστερη υπογράμμιση των κύριων αποσπασμάτων, πρά
γματα που πρέπει οπωσδήποτε να γίνουν για την αγγλική επεξερ
γασία. Γενικά σ’ αυτήν την παρουσίαση (ειδικά για το συνεργα
τισμό και τη μανουφακτούρα), υπάρχουν μερικά σημεία που δεν 
μου είναι ακόμη πολύ κατανοητά. Δεν μπορώ να βρω σε ποια 
συγκεκριμένα γεγονότα αναφέρεται η γενική εξέλιξη που δίνεται. 
Από την εξωτερική μορφή της παρουσίασης φαίνεται πως αυτό το 
4ο κεφάλαιο γράφτηκε πιο βιαστικά και ξαναδουλεύτηκε λιγό- 
τερο. Ό λ’ αυτά όμως δεν σημαίνουν τίποτε, η ουσία είναι ότι 
στους κυρίους οικονομολόγους δεν προσφέρεται πουθενά κάποιο 
ασθενές σημείο, ώστε να μπορούν να επιτεθούν. Είμαι πράγματι 
περίεργος να δω τι θα πουν οι κύριοι, δεν τους έχει αφεθεί ούτε το 
παραμικρό πάτημα. Άνθρωποι όπως ο Ρόσερ θα βρουν τρόπο να 
παρηγορηθούν γι’ αυτό, αλλά για τους ανθρώπους εδώ στην Αγ
γλία, που δεν απευθύνονται σε παιδιά 3 ετών, το πράγμα διαφέ
ρει.

θ α  χαρώ πολύ, μόλις μπορέσεις να μου στείλεις πάλι μερικά 
τυπογραφικά φύλλα, θα προτιμούσα να διαβάσω ενιαία για τη 
συσσώρευση.

Χαιρέτησε μου ιδιαίτερα τη γυναίκα σου. Πότε θα γυρίσουν τα 
κορίτσια;

Δικός σου Φ.Ε.
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Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο

17 Μάη 1870

Για να δόσουμε στην «κατάσταση»* ένα τέλος, το καλύτερο 
που έχεις να κάνεις είναι να έλθεις εδώ ακόμη και μέσα σ’ αυτή 
τη βδομάδα, και μάλιστα με την Τούσι [Ελεάνορ Μαρξ). Η αλ
λαγή αέρα σου έκανε πάντα καλό και θα φροντίσουμε να κινηθείς 
εδώ πολύ περισσότερο απ’ ό,τι εκεί. Έπειτα, στη χειρότερη περί
πτωση μπορείς να συμβουλευθείς τον Γκάμπερτ. Όμως φέρε 
μαζί σου την Τούσι. Η Λίζι [Λύντια Μπαρνς] έχει ψήσει κιόλας 
currantbread [σταφιδόψωμο] για τον ερχομό της. Ολόκληρο το 
σπίτι είναι σε γιορτινή ατμόσφαιρα από τότε που είπα ότι θα 
παρακαλέσω να τη φέρεις μαζί σου. Αν μπορείτε να έλθετε 
αύριο, tant mieux [ακόμη καλύτερα], τηλεγράφησέ μου το μόνο, 
περισσότερος χρόνος δεν χρειάζεται για να τακτοποιηθούν τα 
δωμάτιά σας. Αλλιώς, την Πέμπτη, θ α  κάνει καλό στους δυο μας, 
να κάνουμε μακρινούς περιπάτους μέσα στα λιβάδια, να διασκε
δάσουμε με τις διάφορες απάτες, που συνέβησαν μετά από την 
τελευταία φορά που ήμουν στο Λονδίνο. Η Λίζι υποσχέθηκε να 
πηγαίνει με την Τούσι για ύπνο στις 1 η ώρα κάθε βράδυ - 
Sundays always excepted [οι Κυριακές εξαιρούνται πάντα], έτσι 
που και αυτό το σημείο να μη δημιουργήσει προβλήματα. Επιτέ
λους νομίζω ότι το κρασί από το Ρύντσχάιμ του 1857 που έχω, 
βρίσκεται ακριβώς στην περίοδο που πρέπει να το πιούμε και σ’ 
αυτό χρειάζομαι τη βοήθειά σου.

* Ο Μαρξ υχέφβρβ αχό ένα άσχημο κρυολόγημα.
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Αγαπητέ Φρεντ,
Παραθέτω τα περί Ντύρινγκ". Μου ήταν αδύνατο να διαβάσω 

αυτό τον τύπο, χωρίς να τον χτυπάω συνέχεια διεξοδικά στο 
κεφάλι.

Τώρα, αφού συνήθισα έτσι, στον τρόπο γραφής του (και το 
μέρος μετά τον Ρικάρντο που δεν έχω διαβάσει ακόμη, πρέπει να 
περιέχει πολλά νόστιμα μαργαριτάρια), κάτι που χρειάστηκε υπο
μονή, είμαι όμως ταυτόχρονα με το ρόπαλο στο χέρι, έτοιμος για 
το μέλλον, να τον απολαύσω με την ησυχία μου. Όταν καταφέρει 
κανείς να εμβαθύνει στα γραφόμενα αυτού του λεβέντη, έτσι 
ώστε να παίζει στα δάχτυλα τη μέθοδό του, τότε είναι ένας, κατά 
κάποιο τρόπο διασκεδαστικός, skribbler [γραφιάς].

Πάντως μου προσέφερε μεγάλη βοήθεια σαν δευτερεύουσα 
«απασχόληση» στη δυσάρεστη αθυμία μου από το κρυολόγημα.

Δικός σου Μαύρος

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Μπράιτον

5 Μάρτη 1877

Ο Ένγκελς από το Μπράιτον 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

6 Μάρτη 1877

Αγαπητέ Μαύρε,
Σ' ευχαριστώ θερμά για τη μακροσκελή εργασία σχετικά με 

την «κριτική ιστορία»**. Είναι περισσότερα απ’ όσα χρειάζομαι 
για να ξεκάνω τελείως αυτό τον τύπο και σ’ αυτό το θέμα. 
Πράγματι, έχει δίκιο κατά κάποιο τρόπο ο Λαβρόφ, ότι μεταχει
ριστήκαμε τον τύπο πολύ ευγενικά μέχρι τώρα. Όταν ξαναδια-

• Ο Μαρξ έστειλε στον Ένγκελς το «Σχόλια για την "Κριτική ιστορία της 
εθνικής οικονομίας" του Ντύρινγκ», «ον επεξεργάστηκε μετά αχό χαράκληση του 
Ένγκελς.

** Βλ. την χροηγούμενη σημείωση.
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βάζω τώρα την «Πορεία της Ε[θνικής] Οικ[ονομίας]’», τώρα που 
ξέρω τον τύπο και τους τρόπους του, καθώς και το ότι δεν 
χρειάζεται πια να φοβάμαι ότι κρύβεται κάποιο κόλπο πίσω απ' 
αυτή τη σαλάτα, όπου η τραβηγμένη ανυπαρξία ουσίας αποκαλύ
πτεται σ’ όλο της το μεγαλείο, βρίσκω, αυτό πρέπει να πω, ότι θα 
του ταίριαζε περισσότερη περιφρόνηση.!·..]

Σε 8 μέρες από σήμερα θα επιστρέφουμε” . Η Λίζι [Λύντια 
Μπαρνς] αναρρώνει περιέργως γρήγορα, έχει σχεδόν κανονική 
όρεξη, η ατμόσφαιρα βέβαια εδώ είναι ασύγκριτη, με τη μακριά, 
ατελείωτη αμμουδιά. Πολλούς χαιρετισμούς.

Δικός σου Φ.Ε.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Μαρξ στο Βεβέ 

12 Σεπτέμβρη 1882

θα  ερχόμουν με πολύ μεγάλη ευχαρίστηση μια φορά απέ
ναντι*** σε σένα, αν όμως μου τύχαινε τίποτε, ακόμη και της 
στιγμής, θα ανατρέπονταν όλα τα οικονομικά μας. Εδώ, δεν 
υπάρχει κανένας άνθρωπος, που να μπορώ να τον εξουσιοδοτήσω 
εξ ολοκλήρου και να μπορώ να του αφήσω τις, όπως και να το 
κάνεις, κάπως περίπλοκες εισπράξεις. Ο Σαμ Μουρ θα ήταν ίσως 
ο μόνος, αλλά έφυγε κι αυτός, και τέτιου είδους πράγματα τακτο
ποιούνται μόνο επιτόπου. Άλλωστε είχα την ελπίδα ότι τουλάχι
στον αυτό το καλοκαίρι θα ερχόσουν, έστω και για λίγο, εδώ. Ότι 
δεν θα μπορούσες να περάσεις εδώ τον επόμενο χειμώνα, το 
ήξερα πριν εγκαταλείψεις την Αγγλία και πριν να 'χεις τα ξανα

• Εννοείται το βιβλίο του Eugen Duhring Cursus der National - and Sociatoko- 
nomie einschliesslich der Hauptpunkte der Finanzpolitik 2, μερικώς εχανειιεξεργα- 
σμένη έκδοση, Leipzig 1876.

** Ο Ένγκελς έμενε στο Μκράιτον μαζί με την άρρωστη γυναίκα του Λύντια 
Μχαρνς, για την ανάρρωσή της, αχό τις 20 Φλ£βάρη μέχρι χερίχου τις 13 Μάρτη 
1877.

*** Ο Μαρξ είχε αρρωστήσει κολύ βαριά. Για να ξαναχοκτήσει την υγεία του έκανε 
ένα ταξίδι αχό το Φεβρουάριο μέχρι το φθινόχωρο του 1882. στην Αλγερία, στη 
Νότια Γαλλία, στην Ελβετία (στο Βεβέ) και στις κόρες του Τζένη και Λάουρα στο
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κυλίσματα- από τότε κιόλας το είχα πει στη Λένχεν [Χέλενα 
Ντέμουτ]. Τώρα, μετά τα ξανακυλίσματα, είναι απόλυτα αναγ
καίο να περάσεις το χειμώνα με τη μορφή της άνοιξης και χά- 
ρηκα όταν πληροφορήθηκα ότι οι Ντουρλέν και Φεζιέ σου το 
είπαν ομόφωνα και κατηγορηματικά- όσο έρημος και αν είμαι 
εδώ χωρίς εσένα, δεν γίνεται τίποτε, κι όλα τ’ άλλα έχουν δευτε- 
ρεύουσα σημασία, μέχρι να θεραπευθείς ριζικά. Προϋπόθεση εί
ναι ακόμη να μη διαταραχθούν τα οικονομικά μας και γι’ αυτό 
αποφάσισα ν’ αποφύγω αυστηρό κάθε τυχαία κίνηση όσο διαρκεί 
αυτή η κατάσταση.[...]

Σ’ ευχαριστώ πολύ για τα δώρα από την Αλγερία, που έφερε 
μαζί της η Τούσι [Ελεάνορ Μαρξ]. Το ξίφος είναι αυθεντικά 
ανατολίτικο, όπου χτυπήσει δεν ξαναφυτρώνει τίποτε. Για τον 
ναργιλέ πρέπει να προμηθευτώ ένα σωληνάκι προτού μπορέσω 
να τον δοκιμάσω. Η Πουμπς [Μαίρη Έλεν Ράσερ] είναι πολύ 
περήφανη για τ’ αραβικά βραχιόλια της.

Ο Μαρζ από το Βεβέ 
προς τον Ένγκελς στο Λονδίνο 

16 Σεπτέμβρη 1882

Η αυτοθυσία και η φροντίδα σου για μένα είναι απίστευτη, και 
κατά βάθος αισθάνομαι συχνά ντροπή — όμως δεν θέλω τώρα να 
προχωρήσω περισσότερο σ’ αυτό το θέμα.

Το σχέδιό μου, πριν εγκαταλείπω το Παρίσι ήταν, at all 
events [σε κάθε περίπτωση] να περόσω μαζί σου τουλάχιστον τον 
Οκτώβρη στο Λονδίνο. Οι Φεζιέ και Ντουρλέν το θεώρησαν 
ακίνδυνο εφόσον ο Οκτώβρης είναι υποφερτός. Κι αυτό θα μπο
ρούσε να γίνει παρ’ όλο που ο Σεπτέμβρης είναι βροχερός.
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Και ο Μαύρος [Καρλ Μαρξ] θέλει να το διαβάσει*, όμως όχι 
τώρα. Τα τελευταία νέα λένε πως πέρασε πολύ άσχημες, άυπνες 
νύχτες, που τον επηρέασαν πνευματικά και άρχισε να διαβάζει 
εκδοτικούς καταλόγους αντί για μυθιστορήματα. Η προτελευταία 
νύχτα ήταν εντούτοις καλή, έτσι που χτες ήταν τελείως διαφορε
τικός άνθρωπος- άλλο ένα καλό σύμπτωμα: τα πόδια του, που 
μέχρι τώρα ήταν παγωμένα τα βράδια και μπορούσαν να ζεστα
θούν μονάχα με ζεστά ποδόλουτρα, ήταν τις τελευταίες δυο νύ
χτες πολύ ζεστά, και δεν χρειάστηκαν μπάνια. Η χρόνια φαρυγγί- 
τιδα και τα βρογχικά υποχωρούν σιγά-σιγά, αλλά η κατάποση 
είναι ακόμη επώδυνη και η φωνή του πολύ βραχνή, θ α  συνεχίσω 
το βράδυ το γράψιμο, αφού θα τον έχω επισκεφτεί. Χτες η όρεξή 
του ήταν πολύ καλή, η Νιμ [Χέλενα Ντέμουτ] ξεπερνά τον εαυτό 
της φτιάχνοντας καινούργια και κατάλληλα γι’ αυτόν φαγητά.

17 Φεβρ. Χτες ήταν 1 η ώρα όταν γύρισα από το Μάιτλαντ 
Παρκ και γι’ αυτό δεν μπόρεσα να τελειώσω αυτό το γράμμα. Ο 
Μαύρος συμπεριφέρθηκε περίπου όπως πάντα, έβαλε όμως στην 
άκρη τους καταλόγους και γύρισε πίσω στον Φρεντερίκ Συυλιέ' 
οπωσδήποτε ένα καλό σημάδι. Τι λες για το γεγονός ότι πίνει 
καθημερινά ένα ποτήρι γάλα, αυτός που δεν το άντεχε ούτε στο 
τραπέζι! Πάντως του κάνει καλό. Εκτός από το ρούμι, που πίνει 
πότε-πότε (κυρίως στο γάλα), πίνει σε τέσσερις περίπου μέρες 
ένα μπουκάλι Μπράντι.

Το χειρότερο είναι ότι η περίπτωσή του είναι τόσο περίπλοκη, 
που ενώ πρέπει να περιποιείται τα επείγοντα συμπτώματα όπως 
αυτό της αναπνοής, και να παίρνει κάπου-κάπου υπνωτικά, από 
την άλλη παραμελούνται τ’ άλλα πράγματα, για παράδειγμα το 
στομάχι, που, όπως ξέρεις, δεν είναι από τα καλύτερα. Αλλά

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο
προς τη Λάουρα Λαφάργκ στο Παρίσι

16/17 Φλεβάρη 1883

* Πρόκειται για τη μβτάφραση της Λάουρα Λαφάργκ του κοιήματος του Adalbert 
von Chamisso «Salas y Gomez» αχ’ αγγλικά.
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ακόμη κι έτσι η όρεξή του είναι πολύ ικανοποιητική και βάζουμε 
τα δυνατά μας, ώστε να του δίνουμε τέτια τροφή, που να περιέχει 
σε μικρή ποσότητα πολλές θρεπτικές ουσίες.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Φρίντριχ Άντολφ Ζόργκε στο Χομπόκεν 

15 Μάρτη 1883

Όλα τα γεγονότα, που συμβαίνουν με φυσική νομοτέλεια, 
εμπεριέχουν και την εξέλιξή τους, όσο φοβερά κι αν είναι. Έτσι 
κι εδώ. Ίσως η ιατρική τέχνη να μπορούσε να του εξασφαλίσει 
για μερικά ακόμη χρόνια μια φυτοζωούσα ύπαρξη, τη ζωή ενός 
ανήμπορου όντος, που, προς θρίαμβο της ιατρικής τέχνης, δεν θα

πέθαινε ξαφνικά αλλά αργά-αργά. Αυτό όμως ποτέ δεν θα το 
υπέφερε ο Μαρξ μας. Να ζει με τις πολυάριθμες μισοτελειωμένες 
εργασίες μπροστά του, με την ταντάλεια όρεξη να τις τελειώσει, 
και την πρακτική αδυναμία να το πετύχει, αυτό θα του ήταν χίλιες 
φορές πιο πικρό από τον απαλό θάνατο που τον βρήκε.

«Ο θάνατος δεν είναι συμφορϋ γι’ αυτόν που πεθαίνει, αλλά γι’ 
αυτόν που επιζεί», συνήθιζε να επαναλαμβάνει τον Επίκουρο. 
Και να βλέπεις αυτόν τον πελώριο, ιδιοφυή άντρα ν’ αργοπεθαί
νει, προς δόξαν της ιατρικής και τον περίγελο των φιλισταίων, 
που συνέτριβε συχνά την εποχή της δύναμής του· όχι, χίλιες 
φορές καλύτερα όπως έγινε, χίλιες φορές καλύτερα, μεθαύριο θα 
τον θάψουμε στον τάφο που κοιμάται η γυναίκα του.

Και μετά απ’ όσα προηγήθηκαν, που και οι γιατροί ακόμη δεν
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γνωρίζουν τόσο καλά όσο εγώ, κατά τη γνώμη μου μόνο αυτή η 
επιλογή υπήρχε.

Ας είναι όπως θέλει. Η ανθρωπότητα κόντυνε κατά ένα κεφάλι 
και μάλιστα κατά το σημαντικότερο κεφάλι που υπήρχε σήμερα. 
Το προλεταριακό κίνημα θα συνεχίσει παραπέρα το δρόμο του, 
αλλά χάθηκε το σημείο αναφοράς, προς το οποίο στις κρίσιμες 
στιγμές στρέφονταν Γάλλοι, Ρώσοι, Αμερικάνοι, Γερμανοί για 
να πάρουν καθαρές και αναμφισβήτητες συμβουλές, που μόνο η 
μεγαλοφυία και η ολοκληρωμένη γνώση μπορούσε να τους δόσει. 
Οι τοπικοί παράγοντες και τα μικρά μυαλά θα επιπλεύσουν, αν 
όχι οι απατεώνες. Η τελική νίκη παραμένει σίγουρη, όμως οι 
παρεκτροπές, οι πρόσκαιρες και τοπικές συγχύσεις — τόσο ανα
πόφευκτες έτσι κι αλλιώς — θα εξαπλωθούν τώρα με πολύ διαφο
ρετικό τρόπο. Ας είναι λοιπόν — πρέπει να το αντιμετωπίσουμε, 
για τι άλλο είμαστε εδώ;

Και δεν πρόκειται να το χάσουμε ακόμη το κουράγιο μας.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη 

22 Μάη 1883

Με το σπίτι του Μαρξ δεν θα ξεμπερδέψουμε μέχρι τον επό
μενο Μάρτη, δεν χρειάζεται λοιπόν να βιαζόμαστε με τη μετακό
μιση και τα σχέδια για το μέλλον. Είναι μια φοβερή δουλιά να 
ταχτοποιήσει κανείς αυτά που άφησε. Αυτό που με παραξενεύει 
είναι ότι ο Μ[αρξ] έσωσε σχεδόν όλα τα χαρτιά, τα γράμματα και 
τα χειρόγραφα, ακόμη και από το διάστημα πριν το ’48, ένα 
υπέροχο υλικό για τη βιογραφία, που φυσικά θα γράψω, και που 
μεταξύ άλλων θα είναι και η ιστορία της «N[eue] Rh[einische] 
Ztg.» και του κινήματος του 48/49 του Κάτω Ρήνου, η ιστορία 
της λονδρέζικης ψωροπροσφυγιάς του 1849/52 και της Διεθνούς. 
Προς το παρόν προέχει να εκδοθεί ο δεύτερος τόμος του Κεφά- 
λαιου και αυτό δεν είναι και λίγο. Από τον δεύτερο τόμο υπάρχουν
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4-5 επεξεργασίες από τις οποίες μόνο η πρώτη είναι ολοκληρω
μένη, οι υπόλοιπες έχουν μονάχα ξεκινήσει- αυτό σημαίνει δου- 
λιά, όταν πρόκειται για έναν άνθρωπο σαν τον Μ[αρξ], που κάθε 
λέξη την έβαζε στη ζυγαριά ακρίβειας. Όμως την αγαπώ αυτή τη 
δουλιά αφού βρίσκομαι πάλι μαζί με τον παλιό μου σύντροφο.

Ένγκελς: Πρόλογος 
στο «Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος» 

(γερμανική έκόοσΐ] του 1883)

Δυστυχώς είμαι αναγκασμένος να υπογράψω μόνος μου τον 
πρόλογο τούτης της έκδοσης. Ο Μαρξ, ο άνθρωπος, στον οποίο 
ολόκληρη η εργατική τάξη της Ευρώπης και της Αμερικής οφεί
λει περισσότερα, παρά σε οποιονδήποτε άλλον, ο Μαρξ αναπαύε
ται στο νεκροταφείο του Χάιγκεϊτ και πάνω στον τάφο του φυ
τρώνει κιόλας το πρώτο χορτάρι. Τώρα, μετά το θάνατό του, είναι 
που δεν μπορεί πια να γίνεται λόγος γι’ αλλαγή ή συμπλήρωση 
του «Μανιφέστου». Ένας παραπάνω λόγος που με κάνει να νο
μίζω ότι είναι αναγκαίο να διαπιστώσω ρητά άλλη μια φορά τα 
παρακάτω.

Η βασική ιδέα που κυριαρχεί στο «Μανιφέστο» είναι ότι: η 
οικονομική παραγωγή και η κοινωνική διάρθρωση κάθε ιστο
ρικής εποχής, που προέρχεται απ’ αυτήν, αναγκαστικά, αποτε- 
λούν τη βάση για την πολιτική και πνευματική ιστορία αυτής της 
εποχής, ότι σύμφωνα μ’ αυτά (από τον καιρό της διάλυσης της 
παμπάλαιας κοινής ιδιοκτησίας της γης) όλη η ιστορία ήταν 
ιστορία ταξικών αγώνων, αγώνων ανάμεσα σε τάξεις εκμεταλ
λευόμενες και τάξεις εκμεταλλεύτριες, ανάμεσα σε τάξεις υποτε
λείς και τάξεις κυρίαρχες, στις διάφορες βαθμίδες της κοινωνικής 
εξέλιξης- ότι όμως ο αγώνας αυτός έχει φτάσει τώρα σε μια 
βαθμίδα, όπου η εκμεταλλευόμενη και καταπιεζόμενη τάξη (το 
προλεταριάτο) δεν μπορεί πια ν’ απελευθερωθεί από την τάξη που 
την εκμεταλλεύεται και την καταπιέζει (από την αστική τάξη), 
χωρίς ν’ απελευθερώσει ταυτόχρονα και για πάντα ολόκληρη την 
κοινωνία από την εκμετάλλευση, την καταπίεση και τους ταξι
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κούς αγώνες. Αυτή η βασική ιδέα ανήκει αποκλειστικά και μόνο 
στον Μαρξ.

Αυτό το έχω πει πολλές φορές- είναι όμως τώρα ίσα-ίσα που 
χρειάζεται η δήλωση αυτή να προταχθεί στο ίδιο το «Μανιφέ
στο».

Λονδίνο, 28 του Ιοΰνη 1883.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη 

15 Οκτώβρη 1884

Από τότε που χάσαμε τον Μαρξ, η ατυχία μάλλον βρίσκεται 
στο ότι πρέπει να τον αντικαταστήσω εγώ. Σ’ ολόκληρη τη διάρ
κεια της ζωής μου, έκανα αυτό για το οποίο φτιάχτηκα, δηλαδή 
να παίζω το δεύτερο βιολί, και νομίζω ότι έκανα το καθήκον μου 
αρκετά ικανοποιητικά. Και ήμουν ευτυχής να έχω ένα τόσο περί
φημο πρώτο βιολί σαν τον Μαρξ. Τώρα όμως που πρέπει ξαφνικά 
ν’ αναπληρώσω τη θέση του Μαρξ στα θεωρητικά ζητήματα και 
να παίξω το πρώτο βιολί, κανένας δεν το νιώθει περισσότερο από 
μένα ότι θα μπορούσε να γίνει χωρίς γκάφες. Και όταν μάλιστα 
οι καιροί γίνουν λίγο πιο ανήσυχοι, τότε θα αισθανθούμε για τα 
καλά τι χάσαμε, χάνοντας τον Μαρξ. Κανείς μας δεν διαθέτει την 
εποπτεία, με την οποία, στη δεδομένη στιγμή, που έπρεπε να 
γίνουν γρήγοροι χειρισμοί, πετύχαινε πάντοτε το σωστό, πιά- 
νοντας αμέσως το κρίσιμο σημείο. Σε ήρεμους καιρούς συνέ- 
βαινε καμιά φορά, τα γεγονότα να δικαιώνουν πού και πού εμένα 
αντί γΓ αυτόν, αλλά σε επαναστατικές στιγμές, η κρίση του ήταν 
σχεδόν αλάθητη.

Φ. Ένγκελς
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Ένγκελς: Η  καταγωγή της οικογένειας 
της ατομικής ιδιοκτησίας και του κράτους 

Πρόλογος στην πρώτη έκδοση■ 1884

Τα παρακάτω κεφάλαια, αποτελούν κατά κάποιο τρόπο την 
εκτέλεση μιας διαθήκης. Δεν ήταν κάποιος μικρότερος από τον 
Καρλ Μαρξ, αυτός που είχε σκοπό να εκθέσει τα συμπεράσματα 
των ερευνών του Μόργκαν σε σχέση με τ’ αποτελέσματα της 
δικής του — μέσα σε ορισμένα όρια μπορώ να πω της δικής μας 
— υλιστικής έρευνας της ιστορίας και έτσι πια να ξεκαθαρίσει 
όλη τους τη σημασία. Γιατί ο Μόργκαν ανακάλυψε ξανά στην 
Αμερική, με δικό του τρόπο, την υλιστική αντίληψη της ιστορίας 
που ο Μαρξ είχε ανακαλύψει εδώ και σαράντα χρόνια, και οδηγή- 
θηκε στα κύρια σημεία στα ίδια συμπεράσματα με τον Μαρξ 
όταν έκανε τη σύγκριση της βαρβαρότητας και του πολιτισμού. 
Και όπως ακριβώς οι ειδικοί οικονομολόγοι στη Γερμανία για 
χρόνια ολόκληρα αντέγραφαν με τον ίδιο ζήλο το Κεφάλαιο, όπως 
και το αποσιωπούσαν επίμονα, έτσι μεταχειρίστηκαν και την 
«Ancient Society»* του Μόργκαν οι εκπρόσωποι της «προϊστο
ρικής» επιστήμης στην Αγγλία. Η δική μου εργασία μόνον ελάχι
στα μπορεί ν’ αντικαταστήσει εκείνο, που ο νεκρός φίλος μου δεν 
αξιώθηκε να κάνει.

Όμως έχω στη διάθεσή μου, στα λεπτομερειακά αποσπά- 
σματά του από τον Μόργκαν, κριτικές παρατηρήσεις, που απο
δίδω εδώ όσο γίνεται.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τη Λάουρα Λαφάργκ στο Παρίσι

8 Μόρτη 1885

Το Σάββατο η Νιμ [Χέλενα Ντέμουτ], η Τούσι [Ελεάνορ 
Μαρξ-Άβελινγκ] και η Πουμπς [Μαίρη Έλεν Ρόσερ] θα πάνε στο 
Χάιγκεϊτ [-νεκροταφείο]. Εγώ δεν μπορώ να πάω μαζί τους, μόλις

• Ancient Society, or Researches in the Lines of Human Progress From Savagery, 
through Barbarism to Civilization. By Lewis H. Morgan. London. Macmillan and Co, 
1877. (Σημείωση του Ενγκελς).
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έλαβα ένα μικρό ειδοποιητήριο ότι πρέπει να κάτσω ήσυχα, γιατί 
έχει αλλάξει πολύ η δυνατότητά μου να κινούμαι. Έτσι κι αλλιώς 
θα συνεχίσω τη δουλιά για το βιβλίο [Το Κεφάλαιο], που θα 
αποτελέσει μνημείο για τον Μαύρο [Καρλ Μαρξ], δημιουργη- 
μένο από τον ίδιο και πιο μεγαλόπρεπο από οποιοδήποτε άλλο, 
που άλλοι θα μπορούσαν να του στήσουν. Το Σάββατο κλείνουν 
κιόλας δυο χρόνια! Και όμως μπορώ ειλικρινά να πω, ότι όσο 
καιρό δουλεύω στο βιβλίο του, είμαι δεμένος μαζί του σαν να 
ζούσε.

Ένγκελς: Πρόλογος στην έκδοση του 1885 
του έργου «Η ανατροπή της επιστήμης 

από τον κύριο Όιγκεν Ντύρινγκ»

Παράλληλα σημειώνω: επειδή ο τρόπος αντίληψης στο μεγα
λύτερο μέρος του θεμελιώθηκε και αναπτύχθηκε από τον Μαρξ, 
και μόνο κατά ένα ελάχιστο μέρος από μένα, ήταν αυτονόητο 
μεταξύ μας ότι αυτή η παρουσίαση δεν θα μπορούσε να γίνει 
χωρίς τις δικές του γνώσεις. Του διάβασα ολόκληρο το χειρό
γραφο πριν τυπωθεί, και το δέκατο κεφάλαιο του κεφαλαίου για 
την οικονομία («από την Κριτική Ιστορία») το έγραψε* ο Μαρξ. 
Δυστυχώς αναγκάστηκα για λόγους εξωτερικής εμφάνισης να το 
περικόψω λίγο. 'Αλλωστε ήταν συνήθειά μας ν’ αλληλοβοηθιόμα- 
στε σε ειδικά θέματα.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Εντουάρ Βαγιάν στο Παρίσι 

5 Δεκέμβρη 1890

Αγαπητέ πολίτη Βαγιάν,
Σας ευχαριστώ, σας ευχαριστώ απ’ όλη μου την καρδιά για το 

γράμμα σας στις 28 του περασμένου μήνα και για τις καλές ευχές

• Βλέπε την πρώτη υποσημείωση στη σελ. 133 αυτής της έκδοσης.
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σας. Εκείνη τη μέρα κατακλείστηκα με τιμές από τους σοσιαλι
στές όλων των χωρών. Η μοίρα το ήθελε να δεχτώ εγώ, σαν 
επιζών, τις τιμές που πρέπουν στο έργο των αποθανόντων συν
τρόφων της εποχής μου και προπαντός του Μαρξ. Πιστέψτε με 
ότι για το γεγονός αυτό, καθώς και για το μηδαμινό μερίδιο, που 
μου αναλογεί προσωπικά, απ’ όλες αυτές τις τιμητικές εκδηλώ
σεις, έχω πλήρη σαφήνεια.

Σας ευχαριστώ, ακόμη για τα λόγια συμπαράστασης που μου 
απευθύνατε με αφορμή το θάνατο της ακριβής Χελένε [Χέλενα 
Ντέμουτ]. Στη δική της φροντίδα το χρωστάω, ότι μπόρεσα να 
δουλέψω ήσυχα επτά ολόκληρα χρόνια. Ήταν για μένα ένας πολύ 
επώδυνος χαμός. Βρισκόμαστε όμως ακόμη στη μέση του αγώνα· 
δεν επιτρέπεται να κοιτάμε πολύ πίσω μας, όταν ο εχθρός βρίσκε
ται μπροστά μας· αν δεν απατώμαι, πλησιάζει η αποφασιστική 
στιγμή του αγώνα.[...]

Εγκάρδια δικός σας Φ. Ένγκελς

Ένγκελς: Τελική ομιλία στο Διεθνές Σοσιαλιστικό 
Εργατικό Συνέδριο στη Ζυρίχη· 1893

Την απρόσμενα λαμπρή υποδοχή που μου επιφυλάξατε, που 
μόνο με βαθιά συγκίνηση ήταν δυνατό να δεχθώ, την αποδέχο
μαι, όχι όμως για το άτομό μου, αλλά σαν συνεργάτης του μεγά
λου άντρα που η εικόνα του κρέμεται εκεί πάνω (Μαρξ). Πέρασαν 
ακριβώς πενήντα χρόνια που ο Μαρξ κι εγώ μπήκαμε στο κίνημα, 
δημοσιεύοντας το πρώτο σοσιαλιστικό άρθρο στα Deutsch- 
Franzosische JahrbHcher. Από μικρές τότε ομάδες, ο σοσιαλι
σμός εξελίχθηκε σε ένα δυνατό κόμμα, που προκαλεί τρόμο σ’ 
ολόκληρο τον επίσημο κόσμο. Ο Μαρξ πέθανε, αλλά αν ζούσε 
τώρα, δεν θα υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος στην Ευρώπη και την 
Αμερική, που θα μπορούσε να ανατρέξει στο έργο της ζωής του 
με τόση δίκαιη περηφάνεια.
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Φίλοι μέσα σε φιλικό περιβάλλον

Μαρξ: Η διαφορά της δημοκρίτειας και της επικούρειας 
φυσικής φιλοσοφίας· 1841

Στον ακριβό πατρικό του φίλο, 
στον κυβερνητικό μυστικοσύμβουλο 

κύριο Λούντβιχ φον Βεστφόλεν κάτοικο του Τρίερ, 
αφιερώνει τούτες τις γραμμές 

σαν έκφραση παιδικής αγάπης ο συγγραφέας.

θ α  με συγχωρέσετε, α κ ρ ι β έ  π α τ ρ ι κ έ  μο υ  φ ί λ ε ,  που 
προτάσω το δ ι κ ό  σ α ς ,  σε μένα τόσο αγαπητό, όνομα, σε μια 
ασήμαντη μπροσούρα. Είμαι πολύ ανυπόμονος για να περιμένω 
κάποια άλλη ευκαιρία για να σ α ς δόσω μια μικρή απόδειξη της 
αγάπης μου.

Ας μπορούσαν όλοι, όσοι αμφισβητούν την ιδέα, να είναι τόσο 
ευτυχισμένοι όπως εγώ, ώστε να θαυμάζουν έναν γέροντα με τη 
δύναμη της νιότης, που χαιρετίζει κάθε πρόοδο της εποχής με τον 
ενθουσιασμό και τη σωφροσύνη της αλήθειας, καθώς και με τον 
βαθύ σ' επιχειρήματα και ολοφώτεινο ιδεαλισμό, αυτόν που ξέρει 
μόνο τον αληθινό λόγο, που στ' άκουσμά του εμφανίζονται όλα τα 
πνεύματα του κόσμου, αυτόν που ποτέ δεν φοβήθηκε μπροστά στις 
σκιές των οπισθοδρομικών φαντασμάτων και τον συχνά σκοτεινό 
συννεφιασμένο ουρανό της εποχής, αλλά που πάντοτε με θεϊκή 
ενεργητικότητα και σίγουρο αντρίκιο βλέμμα έβλεπε, διαπερ
νώντας όλες τις μεταμορφώσεις το εμπυραίο [τον τόπο των ανα
παυμένων], που καίει την καρδιά του κόσμου. Ε σ ε ί ς ,  π α τ ρ ι 
κέ  μου  φ ί λ ε ,  υπήρξατε πάντα για μένα ένα ζωντανό argumen- 
tum ad oculos [ζωντανή ορατή απόδειξη], για το ότι ο ιδεαλισμός 
δεν είναι φαντασία, αλλά αλήθεια.

Δεν χρειάζεται να ικετεύσω για τη σωματική σ α ς  ευεξία. Το 
πνεύμα είναι ο μεγάλος θαυματοποιός .γιατρός, στον οποίο έχετε 
εμπιστευθεί τον εαυτό σας.
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Ο Μαρξ από το Παρίσι
προς τον Χάινριχ Χάινε στο Παρίσι

Τέλη Γενάρη -  1 Φλεβάρη 1845

Αγαπητέ φίλε!
Ελπίζω αύριο να μου μείνει χρόνος να σας δω. Η αναχώρησή 

μου είναι για τη Δευτέρα.[...]
Απ’ όλους τους ανθρώπους που αφήνω πίσω μου, το πιο οδυνη

ρό είναι για μένα το ότι αφήνω τον Χάινε. θ α  ήθελα πολύ να σας

Χαιρετήστε εκ μέρους μου και της γυναίκας μου την κυρία 
σύζυγό σας.

Αγαπητέ Χες!
Όπως βλέπεις, δεν σου γράφω πια από τις Βρυξέλλες, θα  

μείνω εδώ μέχρι τις 10 Αυγούστου και στις 11 μάλλον θα πάω 
από τις Βρυξέλλες στο Παρίσι. Ο Μαρξ μου έστειλε εδώ το 
γράμμα σου. θ α  βάλω ευχαρίστως τα δυνατά μου, να περάσω 
λαθραία τη γυναίκα σου από τα σύνορα, είναι όμως πάντα 
άσχημο το γεγονός ότι δεν έχει διαβατήριο. Επειδή κατά την 
άφιξή της είχα ήδη φύγει από τις Βρυξέλλες, για την όλη ιστορία 
δεν ξέρω τίποτε παραπάνω απ’ αυτά που γράφεις στο γράμμα. 
Όπως είπαμε, θα βάλω τα δυνατά μου.

πάρω και σας μαζί με τις αποσκευές μου.

Δικός σας Κ. Μαρξ

Ο Ένγκελς από την Οστάνδη 
προς τον Μόζες Χες στην Κολωνία 

27 Ιούλη 1846

Δικός σου Ένγκελς
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Όσον αφορά τ’ αμερικανικά σχέδια που έχεις, βγάλτα από το 
νου σου. Είναι περιττά, και στο Λονδίνο θα βρεις αμέσως κάτι 
μια και ξέρεις αγγλικά και εκεί ψάχνουν ανθρώπους με τις δικές 
σου γνώσεις στις αρχαίες γλώσσες, ειδικά αν έχεις τα διπλώματά 
σου. Εδώ τα πιο ασήμαντα υποκείμενα πήραν τις καλύτερες 
θέσεις. Η ιστορία με την αμερικάνικη εφημερίδα είναι απάτη. 
Νομίζεις, αν ήταν σοβαρή υπόθεση ότι ο τύπος θα παράγγελνε 
συντάκτη από την Ευρώπη και θα περίμενε τόσο πολύ χρόνο; 
Ποιος ξέρει πώς έχουν τα πράγματα μ’ αυτή την υπόθεση και τι 
απέγινε στο διάστημα που μεσολάβησε.(...)

Βλέπω στα ευρωπαϊκά φύλλα να μιλάνε σαν να είχε σκοπό η 
αγγλική κυβέρνηση να σταματήσει να δέχεται πια πρόσφυγες 
εδώ. Ανοησίες. Μη σε παραπλανήσουν με τίποτε, ακόμη και αν 
πάρεις αστυνομική εντολή ότι θα έπρεπε να έχεις τη βίζα του

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ
προς τον Βίλχελμ Βολφ στη Ζυρίχη

1 Μάη 1851

άγγλου επιτετραμμένου στη Βέρνη. Δεν χρειάζεσαι τίποτε τέτιο. 
Χρειάζεσαι μονάχα τις βίζες, για να περάσεις από τη Γαλλία, 
δηλαδή από τον γάλλο επιτετραμμένο, που θα σου τον βρούνε οι 
Ελβετοί, θ α  ταξιδέψεις ήσυχα και θα περάσεις απέναντι. Ακόμη 
και στην περίπτωση, πράγμα που μπορούμε να περιμένουμε από 
τους Γάλλους, που θα σε οδηγήσουν στη Χάβρη για να σε στεί- 
λουν από εκεί στην Αμερική, πρέπει απλά και μόνο να μπεις στο 
ατμόπλοιο στη Χάβρη για το Σάουθαμπτον ή το Λονδίνο. Ξέρεις 
ότι εδώ στα σύνορα δεν σταματούν κανέναν και, παρ’ όλες αυτές
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τις φλυαρίες του αντιδραστικού τύπου, ελπίζω να σε δω στην 
έκθεση στο Λονδίνο*. Όπως είπαμε μην αφήσεις τίποτε να σε 
παραπλανήσει, αλλά να επιμείνεις, κάτω από οποιεσδήποτε συν
θήκες, ότι θέλεις να πας στο Λονδίνο. [...] Με 250 φράγκα κατά τη 
γνώμη μου, θα ταχτοποιηθεί η όλη υπόθεση, με 300 σίγουρα. 
Είναι όμως ζήτημα αν οι Κολωνοί** το καταφέρουν αυτό. Πάντως 
στην Αγγλία πρέπει να έλθεις οπωσδήποτε, θ α  γράψω αμέσως 
στον Μαρξ να γράψει άλλη μια φορά στην Κολωνία για τα 
χρήματα, και αν δεν έχουν φτάσει ακόμη, δεν πρόκειται να 
βλάψει αν ξαναγράψεις στον Ντάνιελς ή στον Μπύργκερς.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Γιόζεφ Βάιντεμάγιερ στη Ζυρίχη 

11 Σεπτέμβρη 1851

Αν είχα περισσότερες γνωριμίες εδώ, θα είχα ψάξει να σου 
βρω μια θέση μηχανικού, τοπογράφου σιδηροδρόμων ή κάτι ανά
λογο. Δυστυχώς δεν έχω καθόλου γνωριμίες. Νομίζω όμως κατά 
τ’ άλλα ότι σ’ αυτή την line [κατεύθυνση] κάποια απασχόληση θα 
βρεις. Το άσχημο είναι ότι είμαστε όλοι τόσο short of money [ με 
τόσο λίγα χρήματα] και συ δεν θα έχεις τα μέσα να καθήσεις για 
λίγο διάστημα εδώ για να ψάξεις να βρεις κάτι. Αν όμως πρά
γματι καταφέρεις να υλοποιήσεις τις προθέσεις σου στη Νέα 
Υόρκη, θα βρεις εκεί οπωσδήποτε πιο εύκολα τα μέσα για να 
γυρίσεις στην Ευρώπη σε περίπτωση επανάστασης, παρά εμείς 
εδώ.

Και παρ’ όλ’ αυτά, βασανίζω το μυαλό μου με σχέδια, πώς θα 
μπορούσες να εγκατασταθείς εδώ, γιατί εφόσον περάσεις απέ
ναντι ποιος εγγυάται ότι δεν θα χαθείς στο Far West [στη μακρι
νή δύση]! Με τόσες λίγες δυνάμεις που έχουμε, πρέπει να χειριζό
μαστε με οικονομία το δυναμικό μας.

• Ακό το Μάη μέχρι τον Οκτώβρη του 1851 γινόταν στο Λονδίνο η κρώτη 
διεθνής βιομηχανική έκθεση.

“  Αναφέρβται στα μέλη της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης των Κομμουνι
στών στην Κολωνία.
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Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο

1 Απρίλη 1852

Ο μικρός Ντρόνκε φαίνεται πραγματικά ν’ απορροφήθηκε στο 
Παρίσι, αλλιώς κάτι θα ακούγαμε απ’ αυτόν. Άραγε να συναντή- 
θηκαν πράγματι στο Cafe D. κάποιοι άνθρωποι της «μαρξι
στικής αίρεσης» όπως γράφει η Kfolnische] Zeitung; Δεν ξέρω 
από πού θα μπορούσαν να προέρχονται αυτά τα υπολείμματα, 
Πάντως θα ήταν ασυγχώρητο από μέρους του Ντρ[όνκε] αν συ
ναντιόταν μ' αυτούς τους ανθρώπους τόσο publiquement [δημό
σια] στο Cafe. Εάν όμως ήταν ακόμη ελεύθερος, και υπήρχε 
κάποια δυνατότητα να αλληλογραφήσουμε μαζί του θα έπρεπε 
να κάνουμε οπωσδήποτε τα πάντα για να τον φέρουμε στο Λονδί
νο· τον έχουν απελάσει και οι λεβέντες είναι σε θέση να τον 
στείλουν στο Αλγέρι λόγω rupture de Ban [αθέτησης υποχρεώ
σεων]. Εάν λοιπόν είναι δυνατό να πληροφορηθούμε λεπτομέ
ρειες, θα κοιτάξω να βρω τις δύο λίρες γιατί το παλικαράκι είναι 
ανάγκη να βρεθεί σε ασφαλές μέρος. Γ ράψε μου ό,τι μάθεις γΓ 
αυτόν.

Για αρκετό χρόνο δεν έλαβες γράμμα μου. Φταίει κυρίως ο 
Βερτ, ο οποίος με απασχολεί τα βράδια που συνήθως γράφω. Και 
μάλιστα χωρίς αυτό να μ’ ευχαριστεί υπερβολικά. Ξέρεις ότι 
συμπαθώ πολύ τον Βερτ, mais [ αλλά ] δεν αισθάνεσαι άνετα όταν 
είσαι χωμένος μέχρι το λαιμό στις σκοτούρες, να έχεις απέναντι 
σου έναν τόσο φίνο τζέντλεμαν, auquel il faut cacher les parties 
trop honteuses [από τον οποίο πρέπει να κρύψεις τα πιο ντροπια- 
στικά πράγματα]. Μια τέτια σχέση φέρνει στην επιφάνεια διπλή

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

28 Σεπτέμβρη 1852
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gene [αμηχανία]' ελπίζω ν' αναχωρήσει αύριο για το Μάντσε
στερ και όταν ξανάρθει να με βρει σε συνθήκες που θα μπορώ να 
του φέρομαι πάλι franchement [άνετα]. Κατά τ’ άλλα νομίζω πως 
εκτός από τη λυπηρή κατάσταση της γυναίκας μου δεν κατάλαβε 
τι γινόταν κατά βάθος.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

18 Αυγούστου 1853

Στον Πΐπερ πρέπει οπωσδήποτε να στείλεις αμέσως τουλάχι
στον τόσα. ώστε να μπορέσει να προμηθευτεί ένα σακάκι κι ένα 
παντελόνι. Στα χάλια που βρίσκεται του είναι αδύνατο ν’ αξιο- 
ποιήσει ακόμη κι ευνοϊκές ευκαιρίες που του παρουσιάζονται. 
Δεν μπορεί πια να εμφανιστεί ανάμεσα σε ανθρώπους. Εκτός απ' 
αυτό. του υποσχέθηκες τα πράγματα κατά την αναχώρησή σου. 
Υπομένει καρτερικά την ατυχία του. Όμως όλα έχουν τα όριά 
τους.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

29 Μάρτη 1854

Δεν σου βεβαίωσα ακόμη ότι έλαβα τις 5 λίρες, ούτε χρησιμο
ποίησα τα χρήματα μέχρι τώρα για τον συγκεκριμένο σκοπό, 
ούτε σου έγραψα· όλα για τον ίδιο λόγο. Ο Πΐπερ μου έγινε 
φόρτωμα. Αφού τον πέταξαν έξω από την κατοικία του πριν από 
10 μέρες, έπρεπε of course [φυσικά] να τον δεχτώ στο σπίτι μου. 
Υπόγραψε μια συναλλαγματική της «Union» και μ' ένα από τα 
επόμενα ταχυδρομεία πρέπει να πάρει χρήματα από την Αμερική 
ή θα διαμαρτυρηθεί η συναλλαγματική. Besides [ακόμη] ο Φράι- 
λιγκρατ του εξασφάλισε ένα μάθημα γερμανικών αυτή τη βδο
μάδα, από το οποίο θα κερδίζει 15 σελίνια per week [την εβδομά
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δα]. Ήταν να πάρει και ένα άλλο μάθημα από τον Μάγιερ, για 
about [περίπου] 10 σελίνια. Ο Μάγιερ ξαναγυρίζει σήμερα στη 
Γερμανία και μου αναθέτει να σου στείλω χαιρετίσματα. Αλλά 
δεν πήγε στη συμφωνημένη συνάντηση. Είπε και από πάνω στον 
Μάγιερ ότι βαρέθηκε να παραδίδει μαθήματα. Αισθάνεται ότι 
είναι πλασμένος για συγγραφέας. Le malheureux! [ο δύστυχος!].

Ο Μαρξ από το Κάμπεργουελ 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

6 Σεπτέμβρη 1855

Ίσως διάβασες κιόλας το θάνατο του φίλου μας Ντάνιελς 
στην Kdlnische Zcitung. Έπεσε καθαρά θύμα των πρακτικών 
αστυνομικών σκευωριών. Πρέπει, όπως κάνω κι εγώ, να γράψεις 
μερικές αράδες στη γυναίκα του. Η διεύθυνση είναι: Κυρία Δρ. 
Αμάλιε Ντάνιελς, Σίλντεργκάσε, Κολωνία, θ α  είναι καλό να κάνει 
το ίδιο και ο Λούπους [Βίλχελμ Βολφ]. Ξέρω από πείρα, πόσο ευ- 
πρόσδεκτα είναι γράμματα των φίλων σε τέτιες περιπτώσεις, θα  
γράψω έναν σύντομο επικήδειο στη [New-York] Tribune για τον 
φτωχό μας φίλο. Σε ό,τι αφορά τον γερμανο-αμερικανικό τύπο, 
θεωρώ ότι το καλύτερο θα ήταν αν δημοσιεύσουμε στη Neue Zeit 
στη Νέα Υόρκη (που κατ’ όνομα διευθύνεται από τον Μπέρνχαρντ. 
ενώ στην πραγματικότητα διευθυντής είναι ο Λέβε φον Κάλμπε) 
μια σύντομη αναγγελία θανάτου, υπογεγραμμένη από εσένα, τον 
Φράιλιγκρατ, τον Λούπους και εμένα. Επίσης και για να καταγ
γελθεί η δίκη κατά του Μπύργκερς.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς την Αμάλιε Ντάνιελς στην Κολωνία

6 Σεπτέμβρη 1855

Αγαπητή μου κυρία Ντάνιελς,
Μου είναι αδύνατο να περιγράψω τον πόνο που αισθάνθηκα 

με την είδηση του θανάτου του ακριβού, αξέχαστου Ρόλαντ. Παρ’
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όλο που οι τελευταίες ειδήσεις που πήρα από τον Στέφεν, δεν 
ήταν διόλου παρήγορες, παρ’ όλα αυτά δεν είχα χάσει ούτε για 
μια στιγμή την ελπίδα ότι ο εξαιρετικός σύζυγός σας θ’ ανάρ- 
ρωνε. Υπήρξε ένας ευαίσθητος, λεπτεπίλεπτος, πέρα για πέρα 
ευγενικός άνθρωπος· είχε χαρακτήρα, ταλέντο και αισθητική πα
ρουσία σε σπάνια αρμονία. Ο Ντάνιελς ξεχώριζε πάντοτε ανά
μεσα σ’ αυτούς από την Κολωνία σαν ένα άγαλμα ελληνικής 
θεότητας, που πετάχτηκε κατά τύχη σ’ ένα σωρό από βαρβάρους. 
Ο πρόωρος χαμός του δεν αποτελεί μόνο για την οικογένεια και 
τους φίλους του αναντικατάστατη απώλεια, αλλά και για την 
επιστήμη στην οποία υποσχόταν τα ωραιότερα επιτεύγματα, 
καθώς και για τη μεγάλη, βασανισμένη μάζα της ανθρωπότητας, 
της οποίας ήταν πρόμαχος.

Γνωρίζω αρκετά τον ηρωικό σας χαρακτήρα, για να είμαι 
σίγουρος ότι ο αξεπέραστος πόνος δεν θα σας εμποδίσει να 
διαχειριστείτε πιστά τις πολύτιμες υποθήκες που σας άφησε ο 
Ρόναλντ. Στο πρόσωπο των γιων σας θα ξαναδόσετε στον κόσμο 
διπλά τον πατέρα.

Η είδηση αυτού του νέου χαμού ξύπνησε στη γυναίκα μου 
τόσο ζωηρά την ανάμνηση του θανάτου του μοναδικού αγοριού 
μας [Έντγκαρ], ώστε η ψυχική της κατάσταση να μην της επιτρέ
πει αυτή τη στιγμή να σας γράψει. Κλαίει και θρηνεί σαν παιδί.

Δεν τολμώ να προσπαθήσω να σας παρηγορήσω αφού κι εγώ ο 
ίδιος είμαι και θα μείνω απαρηγόρητος για την απώλεια ενός 
φίλου, που αγάπησα προσωπικά περισσότερο από κάθε άλλον. 
Τέτιους πόνους δεν μπορούν να μας τους σηκώσουν άλλοι, μπο
ρούν μονάχα να τους μοιραστούν μαζί μας. Μόλις καταφέρω να 
δαμάσω κάπως τα πρώτα οδυνηρά συναισθήματα, θα γράψω έναν 
επικήδειο στη New-York Tribune για τους πολυάριθμους φίλους 
του εκλειπόντος στην Αμερική. Ελπίζω ότι κάποτε θα το επιτρέ
ψουν οι συνθήκες να εκδικηθούμε πιο σοβαρά, απ’ ό,τι μ’ έναν 
επικήδειο, τους υπεύθυνους που έκοψαν το νήμα της ζωής του.

Εγώ, από τη δική μου μεριά δεν χρειάζεται να σας επιβε
βαιώσω ότι θα είμαι πάντοτε στη διάθεσή σας, όπως ένας πιστός 
και αφοσιωμένος φίλος. Με βαθύτατη συμπάθεια.

Δικός σας Κ. Μαρζ
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Αγαπητέ Φράιλιγκρατ,
Σου στέλνω άλλο ένα και μάλιστα το τελευταίο γράμμα σχε

τικά με την υπόθεση Φογκτ*. Τη λήψη των προηγούμενων επι
στολών ούτε καν την έκανες acknowledged [επιβεβαίωσες], κάτι 
που θα έκανες σε σχέση με κάθε φιλισταίο. Μου φαίνεται αδια
νόητο το ότι φαντάζεσαι πως θα ήθελα να εκβιάσω μια επιστολή 
που θα τη χρησιμοποιούσα δημόσια. Ξέρεις ότι έχω τουλάχιστον 
200 γράμματά σου, όπου υπάρχει αρκετό υλικό για να τεκμη
ριώσω, αν χρειασθεί, τη σχέση σου με μένα και το Κόμμα [την 
Ένωση των Κομμουνιστών.]

Σου γράφω αυτό το γράμμα επειδή εσύ σαν ποιητής και σαν 
άνθρωπος που είναι παραφορτωμένος με υποθέσεις, φαίνεται ότι 
βρίσκεσαι σε πλάνη σχετικά με την έκταση των δικών** που 
διεξάγω στο Βερολίνο και το Λονδίνο. Έχουν αποφασιστική 
σημασία για την ιστορική vindikation [δικαίωση] του κόμματος 
και για τη θέση του αργότερα στη Γερμανία.[...]

Στη δίκη του Λονδίνου μπορώ να σε subpoenaen [προσάγω] 
σαν μάρτυρα χωρίς την άδειά σου. Για τη δίκη του Βερολίνου έχω 
στην κατοχή μου γράμματά σου, που αν χρειαστεί μπορώ να τα 
καταθέσω ad acta. Επίσης, δεν είμαι καθόλου απομονωμένος σ' 
αυτή την υπόθεση. Η αισχρή επίθεση του Φογκτ μου χάρισε 
απρόσμενα συντρόφους από την Ένωση, ακόμη και ανθρώπους

Ο Μαρξ από το Μάντσεστερ
προς τον Φέρντιναντ Φράιλιγκρατ στο Λονδίνο

23 Φλεβάρη 1860

* Ο χυδαίος δημοκράτης και βοναχαρτικός χράκτορας Καρλ Φογκτ είχε συκο
φαντήσει τον Μαρξ και τους καθοδηγούμενους αχ' αυτόν εκαναστάτες στο βιβλίο 
του Mein Prozcss gegen die «Allgemeine Zeitung». (Η δίκη μου εναντίον της «Allge
meine Zeitung») χου εκδόθηκε στα τέλη του 1859. Το Γενάρη του 1860 η εφημερίδα 
National-Zeitung του Βερολίνου αναδημοσίευσε τις συκοφαντίες του βιβλίου του 
Φογκτ. Ϋχερασχιζόμενος τα συμφέροντα του χρολεταριακού Κόμματος, ο Μαρξ 
αχοφάσισε να αχαντήσει δημόσια στον Φογκτ και να αντιμετωχίσβι δικαστικά τη 
National-Zeitung για συκοφαντία. Για το σκοχό αυτό συγκέντρωνε αχό τις αρχές του 
1860 αχοκαλυχτικό υλικό για τον Φογκτ αχό συντρόφους και ομοϊδεάτες.

** Ο Μαρξ αναφέρεται στις δίκες χου έκανε εναντίον της National-Zeitung του 
Βερολίνου και στις χροσχάθβιές του να εξαναγκάσει την Daily Telegraph του Λονδί
νου σε μια δήλωση εκτίμησης.
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που ανήκαν σε τελείως διαφορετικές κατευθύνσεις, απ’ όλες τις 
μεριές, το Βέλγιο, την Ελβετία, τη Γαλλία και την Αγγλία.

Πάντως θα ήταν καλύτερα σε κάθε περίπτωση και για τις δυο 
πλευρές και για την ίδια την υπόθεση να ενεργήσουμε en entente 
[από κοινού].

Από την άλλη μεριά σου λέω απροκάλυπτα ότι δεν μπορώ να 
πάρω την απόφαση και να χάσω, για άσχετες παρεξηγήσεις, έναν 
από τους λίγους ανθρώπους που αγάπησα σαν φίλο, με όλη τη 
σημασία της λέξης.

Εάν κάπου έσφαλα απέναντι σου, είμαι έτοιμος ανά πάσα 
στιγμή, να παραδεχθώ το λάθος μου. Nihil humani a me alienum 
puto. [Τίποτε το ανθρώπινο δεν μου είναι ξένο].

Τελικά καταλαβαίνω πολύ καλά ότι στην τωρινή σου θέση 
κάθε υπόθεση όπως αυτή εδώ, δεν μπορεί παρά να σου είναι 
αποκρουστική.

Εσύ, από την πλευρά σου, θα πρέπει να παραδεχθείς ότι είναι 
αδύνατο να μείνεις τελείως έξω από το παιχνίδι.

Πρώτον, επειδή ο Φογκτ προσπαθεί να κερδίσει πολιτικά 
οφέλη χρησιμοποιώντας το όνομά σου και εμφανίζεται έχοντας 
σίγουρη τη συγκατάθεσή σου για να ρίξει λάσπες σε ολόκληρο το 
Κόμμα, το οποίο είναι περήφανο να σε υπολογίζει στις τάξεις 
του.

Εκτός απ' αυτό είσαι συμπτωματικά το μοναδικό μέλος της 
προηγούμενης Κεντρικής Διοίκησης της Κολωνίας [της Ένωσης 
των Κομμουνιστών], που έδρευε από τα τέλη του 1849 μέχρι την 
άνοιξη του 1851 στην Κολωνία και από τότε μέχρι τώρα στο 
Λονδίνο.

Αν συνειδητοποιήσουμε και οι δυο μας ότι ο καθένας με τον 
τρόπο του, παραβλέποντας τα προσωπικά μας συμφέροντα και
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οδηγοΰμενοι από τα ίδια, καθαρά κίνητρα, ανεμίζουμε εδώ και 
χρόνια τη σημαία ψηλά. πάνω από τα κεφάλια των φιλισταίων, 
για την «dasse la plus laborieuse et la plus miserable» [«πιο 
εργατική από την πιο εξαθλιωμένη τάξη»]*, τότε θα το θεωρούσα 
σαν μικροπρεπή αμαρτία απέναντι στην Ιστορία αν διχαζόμα
σταν για ασημαντότητες που προέρχονται από παρεξηγήσεις.

Με την πιο ειλικρινή φιλία
Δικός σου Καρλ Μαρξ.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

17 Ιούλη 1860

Πριν από μερικές μέρες πήρα γράμμα από τον Εκάριους, που 
μου έγραφε ότι πρέπει τώρα να σταματήσει τη ραπτική επειδή η 
σωματική του κατάσταση δεν του επιτρέπει να συνεχίσει. Ο 
γιατρός είπε ότι δεν μπορεί να τον βοηθήσει. Έχει ανάγκη από

αλλαγή αέρα κλπ. Σαν συνέπεια, του νοίκιασα με δικά μου έξοδα 
(of course [φυσικά] ξεχωριστά από την family του, η οποία θα 
μείνει στο παλιό διαμέρισμα) μια κατοικία πολύ κοντά στη δίκιά 
μου- Τρώει σε μας και δεν χρειάζεται να κάνει τίποτα, παρά να 
κόβει βόλτες στο Heath [στα λιβάδια του Χάμπστιντ].

Και να στέλνει ένα άρθρο την εβδομάδα στον Βάιντ[εμάγιερ] 
που του πληρώνει 3 δολάρια το άρθρο. Ελπίζω να τα βγάλει πέρα. 
Μόλις του αγόρασα δυναμωτικό κρασί. Αυτό όμως δεν μπορεί να 
συνεχιστεί έτσι, επειδή έχουν προκύψει για τον ίδιο και πολλά 
άλλα έκτακτα έξοδα, ώστε να μην τ’ αντέχει στην παρούσα στι
γμή το στραγγισμένο μας ταμείο.

* Ο Μαρξ παραφράζει εδώ την έκφραση του Σεν-Σιμόν: «la dasse la plus 
nombre el la plus pauvre{ «η πιο πολυάριθμη και πιο φτωχή τάξη»].
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Είναι ακόμη ανοιχτή η υπόθεση με το ράφτη στο Μάντσεστερ 
για τον Εκάριους; θ α  πρέπει τότε να φύγει από εδώ αφού μπορεί 
πάλι να δουλέψει (μένει ακόμη εδώ έξω)' γιατί το μαγαζί στο 
Λονδίνο πάει άσχημα και εκτός αυτού θα γύριζε πάλι στο αχούρι.

Τα οικονομικά μέσα για να φύγει μαζί με την οικογένειά του, 
θα βρεθούν εδώ.

Ο Μαρζ από το Λονδίνο
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

29 Αυγούστου 1860

Ο Μαρζ από το Λονδίνο 
προς τον Γιόχαν.Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη 

26 Φλεβάρη 1862

Αγαπητέ Μπέκερ,
Η μακρόχρονη σιωπή μου έχει μια μοναδική εξήγηση: την 

ανικανότητα να βοηθήσω. Σαν συνέπεια του αμερικάνικου εμφύ
λιου πολέμου, έχασα τελείως για ένα χρόνο την κύρια πηγή 
εσόδων μου. Αργότερα (εδώ και μερικούς μήνες) άνοιξε ξανά η 
«δουλιά» αλλά σε πολύ «περιορισμένη» βάση. Οι γνωστοί που θα 
μπορούσαν να διαθέσουν μερικά ποσά, υπολογίζω ότι είναι λίγοι. 
Πάει π.χ. πολύς καιρός που έγραψα στον Ζίμπελ σχετικά μ’ εσάς, 
όμως όπως ακούω από τον Μπόρκχαϊμ δεν απάντησε. Στο Μάν
τσεστερ, μερικοί «τυχοδιώκτες επαναστάτες που πήγαν στις 
Ηνωμένες Πολιτείες για τη μεγάλη υπόθεση» εξάντλησαν δυ
στυχώς ό,τι ήταν διαθέσιμο.

Ό,τι αφορά τις προεγγραφές για το σύγγραμμά* σας θα κάνω 
ό,τι είναι δυνατόν, δεν υπόσχομαι όμως επιτυχία. [...]

Σας διαβεβαιώ, ακριβέ φίλε, ότι τίποτε δεν είναι πιο οδυνηρό 
από το να είμαι υποχρεωμένος να παρακολουθώ ανήμπορος και 
άπραγος τις μάχες ενός ανθρώπου, θαυμάζω την αντοχή σας, τον

* Avafiperai στο σύγγραμμα τον Johann Philipp Becker, «Wie und Wann; Ein 
cmstes Wort uber die Fragen und Aufgaben der Zeit», Γενεύη, Λονδίνο, Μάντσεστερ 
1862.
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φλογερό σας ζήλο και την ενεργητικότητά σας. Οι αρχαίοι — 
νομίζω ο Αισχίνης — λένε ότι πρέπει να προσπαθεί κανείς να 
αποκτήσει εγκόσμια αγαθά για να μπορέσει να βοηθήσει τους 
φίλους του στην ανάγκη! Τι βαθιά, ανθρώπινη σοφία που περιέ
χουν τα λόγια αυτά!

θα  σας ενημερώσω όσο το δυνατό γρηγορότερα για το απο
τέλεσμα των επιστολών μου, που θα στεί>4) σχετικά με τις προεγ
γραφές.
Μέχρι τότε σας εύχομαι υγεία. Η γυναίκα μου σας χαιρετά 
επίσης.

Δικός σας Κ.Μ.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

9 Νοέμβρη 1862

Βιαστικά
Αγαπητέ Ένγκελς,
Τρια παιδιά του Εκάριους πέθαναν από Scarlatina [οστρακιά]. 

Εκτός απ’ αυτό βρίσκεται στη μεγαλύτερη μιζέρια. Συγκέντρωσε 
από τους γνωστούς λίγα χρήματα και στείλε τα στη διεύθυνση: 
22, Denmark Street, opposite [απέναντι από] την εκκλησία St. 
Giles.
Γεια σου.

Δικός σου Κ.Μ.

Ο Μαρξ από το Μάντσεστερ 
προς την Τζένη Μαρξ στο Λονδίνο 

9 Μάη 1864

Αγαπητή Τζένη,
Ο poor [φτωχός] Λούπους [Βίλχελμ Βολφ] πέθανε σήμερα, 

στις 5.10 το απόγευμα. Μόλις έρχομαι από το νεκρό.
Όταν ήλθα πίσω από το Λονδίνο, πήγα το ίδιο βράδυ να τον 

δω· ήταν όμως σε αφασία. Το επόμενο πρωί με αναγνώρισε. Τον 
είδα με τον Ένγκελς και τους δύο γιατρούς και όπως φεύγαμε
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φώναζε ακόμη (με αδύναμη φωνή): να ξανάρθετε. Ήταν μια 
στιγμή αναλαμπής. Πολύ σύντομα ξανάπεσε στην απάθεια του. 
Μέχρι την Πέμπτη το βράδυ, ουσιαστικά μέχρι την Παρασκευή 
το βράδυ, η κατάστασή του ήταν άστατη και η κατάληξη φαινό
ταν αμφίβολη. Τόσο πολύ — χωρίς όμως να πονάει — κράτησε η 
μάχη με το θάνατο. Είναι σίγουρα θύμα του ξιπασμένου κομπο- 
γιανίτη [του Λούις Μπόρχαρντ]. Αύριο θα γράψω περισσότερα.

Μαζί του έφυγε ένας από τους λίγους φίλους και συναγωνιστές 
μας. Ήταν άντρας, με την καλύτερη έννοια της λέξης. Η κηδεία 
του θα γίνει την Παρασκευή.

Δικός σου Καρλ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

8 Δεκέμβρη 1864

Σχετικά με τον Λίμπκνεχτ. Βρίσκεται φυσικά πολύ στριμω- 
γμένος στο·τέλος της χρονιάς. Του έστειλα μερικές φορές χρή
ματα τους τελευταίους έξι μήνες και θέλω τώρα, που ξέρω ότι 
τους καίει η ανάγκη, να στείλω κάτι στη γυναίκα του σαν χρι
στουγεννιάτικο δώρο για τα παιδιά, θ α  ήταν καλό αν και συ 
μπορούσες να συνεισφέρεις κάτι. Μόνο που πρέπει να μου γρά
ψεις σύντομα επειδή υπάρχει periculum in mora [κίνδυνος εν 
όψει]. θ α  φρόντιζα τότε να τα στείλω όλα μαζί στην κυρία 
Λίμπκνεχτ.

Ο Μαρξ από το Αννόβερο 
προς τον Ζίγκφριντ Μάγιερ στη Νέα Υόρκη

30 Απρίλη 1867

Αγαπητέ φίλε,
θα  πρέπει να έχετε πολύ άσχημη γνώμη για μένα και ακόμη 

χειρότερη αν σας πω ότι τα γράμματά σας δεν μου προξένησαν 
μόνο μεγάλη χαρά αλλά ήταν αληθινή παρηγοριά για μένα στο πολύ 
βασανιστικό διάστημα που τα πήρα. Η εξασφάλιση για το κόμμα
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μας ενός δυναμικού άντρα που βρίσκεται a la hauteur des princi- 
pes [στο ύψος των αρχών], αντισταθμίζει ακόμη και τα χειρότερα 
που θα μπορούσαν να συμβούν. Εξάλλου τα γράμματά σας ήταν 
γεμάτα ευγενική φιλία για μέσα προσωπικά και καταλαβαίνετε 
ότι εγώ, που βρίσκομαι με τον κόσμο (τον κατεστημένο) σε 
ανοιχτό πόλεμο, θα ήμουν ο τελευταίος που θα το υποτιμούσα.

Γιατί λοιπόν δεν σας απάντησα; Γιατί βρίσκομαι συνεχώς στο 
χείλος του τάφου! Έπρεπε λοιπόν να εκμεταλλευτώ κάθε στιγμή, 
που μπορούσα να δουλέψω για να τελειώσω το έργο μου [Το 
Κεφάλαιο], για το οποίο θυσίασα υγεία, ευτυχία και οικογένεια. 
Ελπίζω αυτή η εξήγηση να μη χρειάζεται κανένα παραπέρα 
συμπλήρωμα. Γελώ για τους λεγάμενους «πρακτικούς» ανθρώ
πους και τη σοφία τους. Αν ήθελε κανείς να είναι όπως τα βόδια, 
και να φροντίζει μόνο για το δικό του πετσί, θα μπορούσε φυσικά 
να γυρίσει την πλάτη στα βάσανα της ανθρωπότητας. Αλλά θα 
θεωρούσα πραγματικά τον εαυτό μου σαν μη πρακτικό εάν τα είχα 
τινάξει πριν τελειώσω ολόκληρο το βιβλίο μου, ή τουλάχιστον το 
χειρόγραφο.

Ο πρώτος τόμος του έργου θα εκδοθεί σε μερικές εβδομάδες 
από τον 'Οττο Μάισνερ στο Αμβούργο. Ο τίτλος του συγγράμ
ματος είναι: Το Κεφάλαιο. Κριτική της Πολιτικής Οικονομίας. Για 
να επιδόσω στον εκδότη το χειρόγραφο, πήγα στη Γερμανία και 
στο γυρισμό για το Λονδίνο έμεινα μερικές μέρες σ’ έναν φίλο 
στο Αννόβερο.[...]

Με εγκάρδιους χαιρετισμούς
Δικός σας Καρλ Μαρξ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Λουίς Κούγκελμαν στο Αννόβερο 

12 Οκτώβρη 1868

Η επίμονη σιωπή σας μου είναι τελείως ακατανόητη. Μήπως 
έδοσα αφορμή γι’ αυτό με το τελευταίο μου γράμμα; Ελπίζω πως 
όχι. Πάντως οπωσδήποτε όχι εσκεμμένα. Δεν χρειάζεται να σας 
το εξηγήσω πρώτα λεπτομερειακά, το ξέρετε πως είσαστε ο πιο 
έμπιστος φίλος μου στη Γερμανία και δεν καταλαβαίνω καλά πώς
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επιτρέπεται inter amicos [ανάμεσα σε φίλους], εξαιτίας μιας 
οποιοσδήποτε λεπτομέρειας, να περνάμε από κόσκινο, τόσο αυ
στηρό, ο ένας τον άλλο. Εσείς έχετε ακόμη λιγότερο αυτό το 
δικαίωμα απέναντι μου, επειδή ξέρετε πόσο υποχρεωμένος σας 
είμαι. Προσφέρατε παραβλέποντας όλα τα προσωπικά — για το 
βιβλίο μου [τον πρώτο τόμο του Κεφάλαιου] περισσότερα απ’ ό,τι 
ολόκληρη η Γερμανία μαζί.

Ίσως όμως σωπαίνετε με τόση έμφαση, για να μου αποδείξετε 
ότι δεν είσαστε σαν την κατηγορία των λεγάμενων φίλων, που 
σωπαίνουν όταν τα πράγματα πάνε άσχημα και μιλούν όταν πάνε 
καλά. Όμως δεν χρειαζόταν να μου το επιδείξετε αυτό.

Όταν αναφέρω ότι «τα πράγματα πάνε καλά» αυτό πρώτα 
αφορά την προπαγάνδα που άσκησε το βιβλίο μου, και την ανα
γνώριση που βρήκε από τους γερμανούς εργάτες, since you wrote 
me last [από τότε που μου γράψατε τελευταία φορά]. Δεύτερον 
όμως αφορά τις θαυμάσιες προόδους που έκανε η Διεθνής Ένωση 
των Εργατών ειδικά στην Αγγλία.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Φρίντριχ Λέσνερ στο Λονδίνο 

4 Απρίλη 1869

Αγαπητέ Λέσνερ, χάρηκα πολύ που άκουσα κάτι από σένα και 
σου στέλνω εδώ τη φωτογραφία που μου ζήτησες. Τον Μπέκερ* 
τον τακτοποίησα σαν επείγον εδώ και 8 μέρες μαζί με άλλα 
πράγματα, για να τον στείλω στον Μαύρο [Καρλ Μαρξ], αλλά τα 
θηλυκά κάθε πρωί μου έβαζαν αλλού τα πράγματα και έτσι το 
ξεχνούσα τη μια μέρα μετά την άλλη. Αύριο όμως θα πάρω το 
πακέτο μαζί μου στην πόλη και θα σου στείλω τον Μπέκερ 
κατευθείαν.

Οι έπαινοί σου, που δεν τους αξίζω, μ’ έκαναν να ντραπώ 
ακόμη περισσότερο, αφού δυστυχώς τα τελευταία 18 χρόνια δεν 
μπόρεσα να κάνω σχεδόν τίποτε το άμεσο για την υπόθεσή μας

* Avafiptnai στο βιβλίο τον Bernhard Becker Enthullungen Ober das tragische 
Lebensende Ferdinand Lassalle's (Αποκαλύψεις για το τραγικό τέλος της ζωής του 
Φέρντιναντ Λασάλ), Schleiz 1868.
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και αφιέρωσα όλο μου το χρόνο σε αστικές ασχολίες. Ελπίζω 
όμως αυτό ν’ αλλάξει σύντομα, σκέφτομαι σε μερικούς μήνες να 
ξαναγίνω κύριος του χρόνου μου και τότε σίγουρα θα κάνω το 
χρέος μου, για ν’ αξίζω τους επαίνους σου. θ α  αποτελέσει χαρά 
για μένα να χτυπάω στο ίδιο στρατόπεδο τον ίδιο εχθρό μ’ έναν 
παλιό σύντροφό σαν εσένα. Έχεις δίκιο, η υπόθεση πάει καλύ
τερα παρά ποτέ και εμείς, ο Μαύρος κι εγώ, είχαμε δίκιο όταν 
εδώ και χρόνια, ενώ το ηλίθιο συνονθύλευμα των δημοκρατών 
παραπονιόταν για αντίδραση και αδιαφορία του λαού απέναντι 
τους, προβλέψαμε και εξηγήσαμε ότι αυτή η αντίδραση έκφραζε 
την τεράστια βιομηχανική εξέλιξη των τελευταίων 18 χρόνων και 
ότι το αποτέλεσμα θα ήταν μια όξυνση της αντίθεσης ανάμεσα 
στην εργασία και το κεφάλαιο, μια έντονη ταξική πάλη.

Ταυτόχρονα είναι να σκάει κανείς στα γέλια βλέποντας, πως 
αυτοί οι ηλίθιοι δημοκράτες ξεφτιλίστηκαν τώρα για τα καλά και 
δεν θα μπορέσουν σε καμιά χώρα του κόσμου να βρουν ακόμη 
και την παραμικρή θεσούλα. Το κόμμα της Προόδου στη Γερμα
νία, οι Ρεπουμπλικάνοι στη Γαλλία, οι Ριζοσπάστες στην Αγγλία, 
είναι όλοι τους εξίσου σκάρτοι. Δεν υπάρχει τίποτε πιο κωμικό 
από τα ξινόγλυκα κοπλιμέντα, που είναι υποχρεωμένοι να κάνουν 
στο σοσιαλιστικό κίνημα, ενώ ξέρουν πολύ καλά ότι το σοσιαλι
στικό κίνημα θα τους πατήσει το σβέρκο μια ωραία πρωία.

Με την παλιά φιλία
Δικός σου Φ. Ένγκελς

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

14 Απρίλη 1870

θ α  μ’ ευχαριστούσε πολύ, αν εσύ και ο Μουρ μπορούσατε να 
μου στείλετε μερικές λίρες για τον Ντυπόν. Η γυναίκα του είναι 
στο νοσοκομείο με φυματίωση. Τον ίδιο τον turned out [πέταξαν 
έξω] από την παλιά του δουλιά. Πρόφαση: η πολιτική του τοποθέ
τηση. Η πραγματική αιτία: ήταν εκείνος που έκανε όλες τις εφευρέ
σεις, τις οποίες ιδιοποιήθηκε ο εργοστασιάρχης του. Γι’ αυτό τον 
είχε εδώ και καιρό (πιστεύει πως τον έχει ξεζουμίσει τελείως) σαν
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persona ingrata [ανεπιθύμητο άτομο]. Αλλά ο κύριος εργοστα
σιάρχης την έπαθε so far [σ’ αυτό το σημείο], αφού μετά ο 
Ντυπόν έκανε μια τελείως καινούργια εφεύρεση, που λύνει ένα 
παλιό πρόβλημα στην παραγωγή πιάνων. Έδοσα ήδη μερικές 
λίρες στον Ντυπόν, επειδή εδώ και εβδομάδες ήταν καταδικα
σμένος να τρώει σκέτο ξερό ψωμί με τα 3 κοριτσάκια του. θ α  
πρέπει να τον βοηθήσουμε για λίγες μόνον εβδομάδες, μέχρι να 
βρει καινούργια θέση. Ποιος μπορεί άραγε να γράψει την ιστορία 
of workingmen evicted [εργατών που διώχτηκαν από την εργασία 
τους] λόγω εφευρέσεων!

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

5 Ιούλη 1870

Ο Ντυπόν, που βόλεψε για κάθε ενδεχόμενο το ένα του παιδί 
(μωρό) στον πεθερό του, το δεύτερο στον Ιερεγιέ και το τρίτο το 
κράτησε κοντά του — όλα μικρά κοριτσάκια —, είχε στο μεταξύ 
δύο offers [προσφορές] σαν art manager ή Hauptoverlooker [γε
νικός επόπτης] (σε εργοστάσια παραγωγής πνευστών μουσικών 
οργάνων)- οι προσφορές ήταν, η μία από το Παρίσι, η άλλη από 
το Μάντσεστερ. Τον συμβούλεψα να μη δεχτεί τη No I, επειδή 
εκεί όχι μόνο θα συλλαμβάνονταν γρήγορα, αλλά κι επειδή θα 
τον απορροφούσαν τελείως οι quarrels [αντιδικίες, τσακωμοί] με 
τις διάφορες κλίκες. Τον παρότρυνα αντίθετα, παρά την αποστρο
φή του, να δεχτεί τη No II. Δέχτηκε λοιπόν την προσφορά του J. 
Higham, 131 Strangeways, Manchester (Brass Musical Instru
ments).

Η δυσκολία με τη No II είναι ότι, πρέπει να πάρει κοντά του 
το ένα παιδί αμέσως, και μετά σε λίγες βδομάδες ν’ ακολουθή
σουν και τ’ άλλα δύο. Γι’ αυτό χρειάζεται ένα μικρό σπιτάκι στο 
Μάντσεστερ και κάποια έμπιστη γυναίκα για τα παιδιά και το 
domestic management [οικιακά]. Δεν θα μπορούσε η Λίζι [Αύντια 
Μπαρνς], να κάνει τίποτε γι’ αυτό το τελευταίο ζήτημα άμεσα ή 
έμμεσα;

Πολιτικά ο Ντυπόν, είναι γερός χαρακτήρας, ατομικά, όμως,

161



είναι υπερβολικά αδύναμος. D’ abord [κυρίως], δεν αντέχει παρά 
ελάχιστα τα οινοπνευματώδη, διαφορετικά αρχίζει και γίνεται 
πολύ excited [ταραγμένος]. Secondary [κατά δεύτερο] κυριαρχεί
ται εύκολα από τον περίγυρό του και τον εκμεταλλεύονται.

Ίσως έρθει, και μέσα στην εβδομάδα ακόμη, στο Μάντσε
στερ. Πάντως, θα σ’ ενημερώσω από πριν για την ημέρα της 
άφιξής του.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο 

6 Ιούλη 1870

Οι οδηγίες σου για τον Ντυπόν είναι τόσο αόριστες, που δεν 
μπορώ να κάνω τίποτε. Να του νοικιάσω ένα cottage [σπιτάκι] — 
αλλά επιπλωμένο ή ανεπίπλωτο; Σχετικά μ’ αυτό δεν αναφέρεις 
τίποτε κι ας είναι το σπουδαιότερο. Παραπέρα, είναι διαβολε
μένα δύσκολο να βρεθεί στα γρήγορα μια έμπιστη οικιακή 
βοηθός και τρίτον η Λίζι [Λύντια Μπαρνς] δεν μπορεί να βγαίνει 
από το σπίτι εξαιτίας του γόνατός της, που δεν βελτιώνεται τόσο 
όσο θα έπρεπε, σαν συνακόλουθο της ανησυχίας και της ανυπο
μονησίας της.

Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες, το σχέδιο του Ντυπόν να έρθει 
εδώ έχοντας μαζί του από την αρχή το ένα παιδί, μοιάζει σαν 
τελείως άβολο. Νομίζω πως ο πεθερός του ή ο Σερεγιέ θα 
μπορούσαν να βολέψουν και το τρίτο παιδί για 8-14 μέρες. Σ’ 
αυτή την περίπτωση θα ήταν το καλύτερο να έρθει αμέσως εδώ 
μοναχός του, ώστε να μπορώ να γυρίζω μαζί του και να φροντί
σουμε για ένα σπίτι, ενώ ταυτόχρονα να ρωτάμε κιόλας για μια 
κοπέλα. Αφού έτσι κι αλλιώς θα πρέπει να πάει να φέρει ή να του 
φέρουν τα παιδιά, είναι το ίδιο αν θα είναι 2 ή 3.

Εάν εισακουστεί αυτό, γράψε μου αμέσως για να του βρω ένα 
κατάλυμα κοντά στη βιοτεχνία του, lodgings [κατοικία] για μια 
εβδομάδα μαζί με φαγητό, αν το επιθυμεί — υποθέτω ότι θα θέλει 
μόνο bedroom [υπνοδωμάτιο] χωρίς sitting room [καθιστικό] που 
είναι παραπάνω επιβάρυνση — καθώς και πότε θα έλθει. Για 
όλ’αυτά περιμένω λοιπόν μια άμεση απάντηση για να ξέρω τι έχω
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να κάνω. Αλλά, όπως είπαμε, το να φέρει εξαρχής μαζί του το 
παιδί, είναι η μεγαλύτερη ανοησία- θα του στοιχίσει πολλά περισ
σότερα χρήματα και θα τον εμποδίζει παντού τις πρώτες μέρες. 
Από πού νομίζει ότι θα του έλθει στο άψε - σβήσε η οικιακή 
βοηθός, αν δεν θέλει να πάρει την πρώτη τυχούσα;

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρζ στο Λονδίνο

7 Ιούλη 1870

Χτες που σου έγραψα σχετικά με τον Ντυπόν, βιαζόμουν πολύ 
και δεν μπόρεσα να συζητήσω την περίπτωση με την Λίζι [Λύν- 
τια Μπαρνς] πιο αναλυτικό* είχα όλη την ημέρα δουλιές στην 
πόλη και το βράδυ είχα μια ballot [μυστική ψηφοφορία] στη 
λέσχη, έτσι ώστε μόνο αργότερα μπόρεσα να κουβεντιάσω την 
κατάσταση ήσυχα με τη Λίζι. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπάρχει

κανένας λόγος να επιβαρυνθούν ούτε ο Σερεγιέ, ούτε ο πεθερός 
του Ν[τυπόν] με το κορίτσι, αφού ήδη θα τους είναι δύσκολο να 
κρατούν τ’ άλλα παιδιά κοντά τους- το παιδί μπορεί κάλλιστα να 
κοιμηθεί με τη Μαίρη Έλεν [Μπαρνς] και δεν θα μας είναι 
καθόλου βάρος. Επίσης, ο Ντυπόν μπορεί να μείνει σε μένα τις 
πρώτες μέρες μέχρι να τον τακτοποιήσουμε κάπως και θα είναι 
πολύ καλύτερα να το κανονίσουμε μαζί αυτό παρά εγώ μόνος 
μου, χωρίς να τον έχω μαζί μου. Η Λίζι λέει πως σεντόνια έχει 
αρκετά, χωρίς να υπολογίσουμε και αυτό που χρησιμοποίησε η 
Μαίρη Έλεν κατά τη διάρκεια που είχε πυρετό λόγω οστρακιάς, 
που φυσικά δεν θέλω να χρησιμοποιηθούν ακόμη.

Ό λ’ αυτά δεν μπορούσα να τα ξέρω ακόμη χθες το πρωί, που
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σου έγραφα και γι’ αυτό για να έχεις σήμερα κιόλας καινούργιες 
ειδήσεις, μαζί με το χθεσινό γράμμα, σου έστειλα σήμερα το 
πρωί τηλεγράφημα:

Duponts little girl welcome to stay with us, direct them both 
to my home, advise time of arrival. [Η κορούλα του Ντυπόν είναι 
ευπρόσδεκτη να μείνει μαζί μας, δόσε και στους δύο τις οδηγίες 
να έλθουν σπίτι μου, ενημέρωσέ με για την ώρα της άφιξής τους].

Ελπίζω να πήρες αυτό το τηλεγράφημα πριν ακόμη προλάβεις 
να συζητήσεις με τον Ντυπόν. Πρέπει να του δόσεις να καταλά
βει πως δεν χρειάζεται να ντρέπεται καθόλου για την αποδοχή 
της προσφοράς μου (αν χρειαστεί κάτι τέτιο, γι’ αυτό και η 
έκφραση «να του δόσεις να καταλάβει»), δεν θα διευκολυνθεί 
μόνο ο ίδιος μ’ αυτόν τον τρόπο, αλλά θα διευκολύνει και για μένα 
την υπόθεση αν έρθει κοντά μου κατευθείαν με τη μικρή. Παρα- 
κάλεσέ τον λοιπόν εκ μέρους μου, να τα τακτοποιήσει έτσι όπως 
προτείνω, και ενημέρωσέ με μόνο πότε θα έλθει, για να μπορέσω 
να τον υποδεχτώ στο σταθμό.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ

8 Ιούλη 1870

Αφού παρέλαβα το τηλεγράφημά σου, ενημέρωσα τον Ντυπόν 
για τ’ απαραίτητα. Αναχωρεί τη Δευτέρα στις 11 η ώρα από το 
σταθμό του Γιούστον.

Συνιστώ, ν’ αφήσετε το παιδί να κοιμηθεί μαζί του, το σύν
τομο διάστημα που θα είναι εκεί. Ύστερα από την αρρώστια και 
το θάνατο της μητέρας, υπήρξε κάποια ορισμένη έλλειψη φρον
τίδας και πιθανόν συνεχίζοντας να πηγαίνει στο σχολείο κάτι να 
έχει σαλέψει στο κεφάλι του. Έτσι τουλάχιστο πιστεύει ο γυναι
κείος πληθυσμός εδώ.
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Λυπάμαι που μια για μένα ακατονόητη παρεξήγηση οδήγησε 
το φίλο μου [Άουγκουστ] Φογκτ σε λαθεμένη άποψη για τον 
Σίλυ. Ο Σίλυ δεν είναι μόνο ένας από τους παλιότερους και 
στενότερους προσωπικούς μου φίλους- είναι ένα από τα πιο εργα
τικά, γενναία και έμπιστα μέλη του Κόμματος.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Φρίντριχ 'Λντολφ Ζόργκε στο Χομπόκεν

1 Σεπτέμβρη 1870

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Έντουαρντ Σπένσερ Μπίαλυ στο Λονδίνο

12 Σεπτέμβρη 1870

Την περασμένη Τετάρτη ο Α. Σερεγιέ, ένα μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών, πήγε στο Πα
ρίσι, σαν πληρεξούσιος του Συμβουλίου. Το θεώρησε χρέος του 
όχι μόνο να μείνει εκεί για να συμμετάσχει στην υπεράσπιση, 
αλλά και για να βοηθήσει το παρισινό ομοσπονδιακό συμβούλιό 
μας, επειδή πρακτικά είναι άνθρωπος με έξοχες διανοητικές ικα
νότητες. Η γυναίκα του ενημερώθηκε σήμερα γι’ αυτή την υπό
θεση. Για κακή τους τύχη, όχι μόνον είναι με το παιδί της sans 
sou [χωρίς δεκάρα], αλλά και οι δανειστές του"Σερεγιέ, οι οποίοι 
απαιτούν 12 λίρες περίπου, απειλούν να πουλήσουν τα έπιπλά της 
και να την πετάξουν στο δρόμο. Κάτω απ’ αυτές τις συνθήκες 
αποφασίσαμε οι φίλοι μου κι εγώ να τη βοηθήσουμε και γι' αυτό 
παίρνω το θάρρος να απευθυνθώ σε σας και στους φίλους σας μ' 
αυτό το γράμμα.
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Αγαπητή κυρία Λίμπκνεχτ,
Μόλις τώρα πήραμε την είδηση ότι ο Λίμπκνεχτ, ο Μπέμπελ 

και ο Χέπνερ συνελήφθησαν χτες·.
Αυτή είναι η πρωσική εκδίκηση για το γεγονός ότι οι Λ 

[ίμπκνεχτ] και Μπ[έμπελ] κατατρόπωσαν ηθικά τον πρωσικό και
σαρικό ηγεμονισμό πριν ακόμη από τη γέννησή του. Όλοι εμείς 
χαρήκαμε πολύ, για τη γενναία εμφάνιση και των δύο στη Βουλή** 
κάτω από συνθήκες, όπου πραγματικά δεν ήταν μικρό πράγμα να 
παρουσιαστούν με τις δικές μας απόψεις ελεύθερα και πεισμα
τικά. Εκτιμάμε ότι πρόκειται για μικροπρεπή εκδίκηση με σκοπό 
τόσο να καταστρέψουν το φύλλο [Der Volksstaat] όσο και για να 
καταστήσουν αδύνατη την επανεκλογή τους. Η κατηγορία της 
εσχάτης προδοσίας είναι καθαρό πρόσχημα. Αλλά οι κύριοι Πρώ- 
σοι απατώνται πάρα πολύ γιατί μάλλον το πραξικόπημα αυτό θα 
αποτύχει εντελώς και τ’ αποτελέσματα που θα έχει θα είναι τα 
ακριβώς αντίθετα, λόγω της εξαιρετικής πραγματικά στάσης των 
γερμανών εργατών, που ανάγκασε ακόμη και τον παλιάνθρωπο 
τον Σβάιτσερ να τεθεί υπό την ηγεσία των Λ[ίμπκνεχτ] και 
Μπ[έμπελ]. Οι γερμανοί εργάτες κατά τη διάρκεια αυτού του 
πολέμου, έδειξαν μια κατανόηση και μια δυναμικότητα, που τους 
τοποθετεί στην κορυφή του ευρωπαϊκού εργατικού κινήματος, 
από τη μια στιγμή στην άλλη, και θα καταλαβαίνετε με πόση 
περηφάνεια το ζούμε αυτό.

Έχουμε όμως και το χρέος να φροντίσουμε με όλες μας τις

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο
προς την Ναταλί Λίμπκνεχτ στη Λειψία

19 Δεκέμβρη 1870

• Ο Βίλχελμ Λιμχκνεχτ, ο Άουγκουστ Μχέμχελ και ο Άντολφ Χέχνερ συνελή
φθησαν στις 17 Δεκέμβρη του 1870 στη Λειψία για δήθεν χροετοιμασϊα έσχατης 
χροδοσϊας και χροφυλακϊσθηκαν. Στις 28 Μάρτη του 1871 αφέθηκαν ελεύθεροι αχό 
την χροφυλάκιση. Η δίκη έγινε το Μάρτη του 1872.

—Ο Άουγκουστ Μχέμχελ και ο Βίλχελμ Λιμχκνεχτ αγνοώντας τα εχεισόδια και 
τις αχειλές αχό τη μεριά των σωβινιστών βουλευτών αχέρριψαν στις 26 Νοέμβρη 
1870 στη βορειογερμανική Βουλή την χρόταση της κυβέρνησης για νέες χολεμικές 
πιστώσεις, στράφηκαν ενάντια στις χρωσικές βλέψεις για χροσαρτήσεις και διακή
ρυξαν την αλληλεγγύη τους με τον γαλλικό λαό.
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δυνάμεις, ώστε οι κρατούμενοι φίλοι μας και οι οικογένειες τους 
στη Γερμανία να μην υποφέρουν και μάλιστα τώρα που τα Χρι
στούγεννα γίνονται τόσο πικρό για σας. Παίρνουμε γι* αυτό το 
λόγο το θάρρος και εσωκλείουμε ένα χαρτονόμισμα των 5 λιρών 
της Τράπεζας Αγγλίας, No «Β 10,04841, Λονδίνο 12 Οκτ. 1870» 
που θα σας παρακαλούσα, αν έχετε την καλοσύνη, να το μοιρα
στείτε με την κυρία Μπέμπελ.

Πέρα απ’ αυτό σας στέλνουμε επτά τάληρα που συγκέντρωσε η 
τοπική γερμανική Μορφωτική Ένωση Εργατών και προορίζον
ται για τις οικογένειες των συλληφθέντων από το Μπράουν- 
σβάιγκ*. Για αυτά παρακαλώ να υπογράψετε την εσώκλειστη 
απόδειξη και να μου την ξαναστείλετε πίσω για να δοθεί στην 
Ένωση και να ξεχρεωθεί ο Μαρξ.

Η γυναίκα μου [Λύντια Μπαρνς] είναι μια ιρλανδέζα επαναστά- 
τρια και θα φαντάζεστε τι χαρά επικρατούσε χτες εδώ στο σπίτι 
όταν έφθασε η είδηση ότι οι καταδικασμένοι Fenier [Ιρλανδοί 
εθνικιστές] αμνηστεύθηκαν — έστω και με το χειρότερο πρακτικό 
τρόπο. Και τώρα έρχεται, αμέσως μετά, η είδηση για τη σύλληψη 
των φίλων μας στη Γερμανία!

Καλή τύχη, αγαπητή κυρία Λίμπκνεχτ, και μην αφήνετε το 
ηθικό σας να πέσει. Οι Πρώσοι και οι προϊστάμενοί τους, οι 
Ρώσοι, μπλέχτηκαν σε μια ιστορία που είναι πάνω από το μπόι 
τους.

Με ειλικρινή συμπαράσταση
Δικός σας Φριντριχ Ένγκελς

Η οικογένεια Μαρξ σας στέλνει τις θερμότερες ευχές της και 
στα παιδιά εγκάρδιους χαιρετισμούς.

•Στις 9 Σεπτέμβρη του 1870 συνελήφθησαν ο Βίλχελμ Μπράκε και άλλα μέλη 
της Επιτροπής του Μπράουνσβάιγκ του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος 
για την έκδοση ενός μανιφέστου για τον πόλεμο.
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Αγαπητέ Εκάριους,
Μου φαίνεται ότι τρελάθηκες και επειδή θεωρώ αυτή την 

κρίση προς το παρόν ακόμη σαν παροδική, θα μου επιτρέψεις 
προσωρινά να μη σε προσφωνώ ούτε με sir, ούτε με κύριο, ούτε 
με Domine και να συνεχίζω να σου γράφω στα γερμανικά αντί 
για αγγλικά.*

Αν δεν έχασες μαζί με τη γερμανική γλώσσα και τη μνήμη 
σου — και σ’ αυτή την περίπτωση μπορεί να σε βοηθήσουμε με 
τα Minutes [πρακτικά] του Γενικού Συμβουλίου — θα θυμάσαι 
ότι όλη η φασαρία που είχα με τους Εγγλέζους, από την ίδρυση 
της Διεθνούς μέχρι την τελευταία Συνδιάσκεψη, προερχόταν 
απλό και μόνο από το γεγονός ότι έπαιρνα πάντοτε το μέρος 
σου.[...]

'Οταν λοιπόν αργότερα υπήρξαν συγκρούσεις θα έπρεπε ίσως 
να εξετάσει κανείς ποιος ήταν εκείνος που έδοσε αφορμή για κάτι 
τέτιο. Σου επιτέθηκα μονάχα δυο φορές. [...]

Τέλος σου δίνω μια καλή συμβουλή. Μη νομίσεις πως οι 
παλιοί και κομματικοί σου φίλοι επειδή θεώρησαν ότι ήταν καθή
κον τους να σου επισημάνουν τις freaks [ιδιοτροπίες] σου, θα σου 
είναι και θα παραμείνουν λιγότερο αφοσιωμένοι γι’ αυτό. Από 
την άλλη μεριά μην φανταστείς πως η μικρή κλίκα των Εγγλέζων, 
που σε χρειάζεται για ορισμένους σκοπούς, είναι φίλοι σου. θα  
μπορούσα, αν ήθελα, να αποδείξω το αντίθετο.

Και μ’ αυτό σε χαιρετώ. Μια και μεθαύριο είναι τα γενέθλιά 
σου δεν θέλω σε καμιά περίπτωση να τα επισκιάσω με τη δυσάρε
στη πεποίθηση ότι έχασα έναν από τους παλιότερους φίλους και 
συντρόφους στις ιδέες.

Salut fratemel [Με αδελφικούς χαιρετισμούς]
Καρλ Μαρξ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Γιόχαν Γκέοργκ Εκάριους στο Λονδίνο

3 Μάη 1872

* Ο Γιόχαν Γκέοργκ Εκάριους, ένας χολύ καλιός φίλος του Μαρξ και του 
Ένγκελς είχε κροσφωνήσει στο γράμμα του τις 2 Μάη του 1872 τον Μαρξ μβ «Sin» 
και το βίχβ γράψει στ’ αγγλικά.
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Αξιότιμη κυρία Λίμπκνεχτ,
θα  είχατε την καλοσύνη στην επόμενη επίσκεψή σας στον 

πύργο* να παραδόσετε στον Λίμπκνεχτ το εσώκλειστο γράμμα; 
Μέχρι τώρα, επειδή δεν ήξερα αν μένετε ακόμη στην Braustr.
11, έστελνα τα περισσότερα γράμματα στη σύνταξη του 
Volksst[aat]. Ο αναγκαστικός σας χωρισμός από τον άνδρα σας 
πρέπει πραγματικά να σας στοιχίζει ακριβά, υπομένετε στ’ αλή
θεια πολλά! Πάντως μπορεΐτε να επισκέπτεσθε τον Λίμπκν[εχτ]

Ο Ένγκε?.ς από το Λονδίνο
προς τη Ναταλί Λίμπκνεχτ στη Λειψία

11 Μάρτη 1873

τακτικά και έτσι θα ήθελα να σας παρακαλέσω, αν δεν το παρα
κάνω, να μου πείτε σε ποια κατάσταση βρίσκεται η υγεία του, πώς 
τον μεταχειρίζονται, αν σε ό,τι αφορά το φαγητό και το ’ποτό 
πρέπει να εξαρτάται απ’ αυτό που τους προσφέρει ο πύργος ή αν 
μπορεί να δέχεται κι απ’ έξω πρόσθετα πράγματα* γενικό όλα όσα 
έχουν σχέση μ’ εκείνον και τον Μπέμπελ, γιατί ο ίδιος γράφει 
ελάχιστα σχετικό μ’ αυτό το θέμα, μάλιστα τελευταία δε γράφει 
πια τίποτε, και καταλαβαίνετε ότι εδώ όλ’ αυτά μας ενδιαφέρουν 
πολύ! 'Οχι μόνο για τους ίδιους τους κρατούμενους. Είναι και από 
λίγο εγωισμό, καθώς κάλλιστα θα μπορούσε να μας τύχει και μας 
αυτό κάποτε και γι’ αυτή την περίπτωση θα θέλαμε ευχαρίστως 
να ξέρουμε τι μας περιμένει. Πώς είναι η κατάσταση με τα 
βιβλία; Παίρνει ό,τι χρειάζεται — τουλάχιστον επιστημονικά και 
λογοτεχνικά κείμενα — ή είναι αυστηρή η λογοκρισία; Ξέρω 
φυσικά ότι η αλληλογραφία με τα περιστέρια ή όπως λένε στην

•Ewoei το φρούριο Χουμκέρτουσμκουργκ, οκού ο Βίλχελμ Λΐμκκνεχτ και ο 
Άουγκουστ Μκίμκελ κέρασαν τη δίχρονη κοινή φυλάκισής τους, κου αχοφάσισβ το 
1872 το δικαστήριο των ενόρκων της Λειψίας.
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Αμερική, the underg.ound railway* μπορεί να οργανωθεί καλά.
Ελπίζω να είσαστε θαρραλέα και μαζί με τα παιδιά υγιείς. It is 

a long lane that has no turning [θα πρέπει να είναι πολύ μακρύς ο 
δρομάκος, ώστε να μην έχει διέξοδο] λέει μια αγγλική παροιμία 
και τη διέξοδο δεν θα την περιμένουμε για πολύ καιρό ακόμη. Και 
να είσαστε βέβαιη πως ο,τιδήποτε και να γίνει, έχετε εδώ στο 
Λονδίνο φίλους, που συμπαραστέκονται με όλη τους την καρδιά 
στη μοίρα του Λίμπκνεχτ και τη δική σας.

Αν κάποια από τα παιδιά με θυμούνται ακόμη, πράγμα για το 
οποίο πολύ αμφιβάλλω αφού τότε δεν έμενα στο Λονδίνο, σας 
παρακαλώ να τα χαιρετίσετε θερμά εκ μέρους μου.

Με ειλικρινή συμπάθεια
Ο αφοσιωμένος σας Φρίντριχ Ένγκελς

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Φρίντριχ Άντολφ Ζόργκε στο Χομπόκεν

20 Μάρτη 1873

Πριν απ’ όλα θέλω να σου εκφράσω τη θερμή μας συμπαρά
σταση στο βαρύ οικογενειακό ατύχημα που σε βρήκε**. Όλοι μας 
έχουμε υπομείνει ανάλογες απώλειες και γνωρίζουμε πόσο βαθιά 
επηρεάζουν όλη τη ζωή του ανθρώπου. Απαιτείται πολύς καιρός 
και σκληρή μάχη για να τις υπερνικήσει κανείς, ξέρουμε όμως 
πως έχεις τη δυναμικότητα να τις ξεπεράσεις.

* Σαν underground railway (υπόγειο σιδηρόδρομο) χαρακτήριζαν στις ΗΠΑ το 
δρόμο χου έχαιρναν οι φυγάδες σκλάβοι αχό το Τένβσι. το Κεντάκι κλχ., για να 
χβράσουν τον χοταμό Οχάιο, μέσα αχό τις αχοικίβς των Κουάκβρων στο Οχάιο και 
την Πβνσυλβάνια, για τον Καναδά- οι καταδιώκτες των σκλάβων, έχαναν τα ίχνη 
τους αφού οι Κουάκεροι τους χήγαιναν το βράδυ αχό τον ένα οικισμό στον άλλο.

••Στις αρχές του Φλεβάρη του 1873 είχε χεθάνει η κόρη του Φρίντριχ Άντολφ 
Ζόργκε.
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Αγαπητέ μου φίλε.
Μαθαίνω ότι μια ρωσίδα κυρία [Γιελισαβέτα Τομανόβσκαγια] 

που πρόσφερε μεγάλες υπηρεσίες στο Κόμμα, δεν μπορεί να βρει 
στη Μόσχα δικηγόρο για τον άνδρα της [Ιβάν Νταβιντόβσκι] 
επειδή δεν έχει χρήματα. Εγώ δεν γνωρίζω τίποτε, ούτε σχετικά 
με τον άντρα για τον οποίο γίνεται λόγος, ούτε αν είναι ένοχος ή 
αθώος. Επειδή όμως ενδέχεται η δίκη να καταλήξει σε εξορία στη 
Σιβηρία και η κυρία... είναι αποφασισμένη ν’ ακολουθήσει τον 
άνδρα της, τον οποίο θεωρεί αθώο, θα ήταν πολύ σημαντικό να 
της βρίσκαμε τουλάχιστον τα μέσα για την υπεράσπιση. Η κυ
ρία.., που είχε αφήσει τη διαχείριση της περιουσίας της στον 
άνδρα της, δεν καταλαβαίνει τίποτε απ’ αυτά τα πράγματα και 
έτσι μόνον ο δικηγόρος μπορεί να βοηθήσει.

Ο κύριος Τανέγεφ, που εσείς γνωρίζετε, και που από καιρό 
εκτιμώ σαν πιστό φίλο της απελευθέρωσης του λαού, είναι απ’ 
ό,τι φαίνεται ο μόνος δικηγόρος στη Μόσχα που θ’ αναλάμβανε 
μια τόσο άχαρη υπόθεση. Για τούτο θα σας ήμουν πολύ υποχρεω
μένος αν τον παρακαλούσατε, εκ μέρους μου, να ένδιαφερθεί για 
την εξαιρετικά δυσάρεστη θέση της φίλης μας.

Όλος δικός σας Καρλ Μαρζ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Μαξίμ Κοβαλέβσκι στη Μόσχα

9 Γενάρη 1877

Ο Ένγκελς από το Ρόμσγκέιτ 
προς τη Ναταλί Λίμπκνεχτ στη Λειψία

31 Ιούλη 1877

Αξιότιμη κυρία Λίμπκνεχτ,
Μπορώ να σας παρακαλέσω να φροντίσετε με κάποιαν ευκαι

ρία για να πάρει με ασφάλεια ο άνδρας σας τις εσώκλειστες 
γραμμές’; Ελπίζω ότι σε σύντομο χρόνο, κι όπως εύχομαι για

* Ο Βίλχελμ Λιμχκνεχτ είχε φυλακιστεί αχό τις 15 Ιούνη μέχρι τις 25 Αυγούστου 
του 1877 στη Λειψία.
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μεγαλύτερο διάστημα, θ' απαλλαγείτε από τέτιου είδους κόπους. 
Οι γυναίκες των φίλων μας στη Γερμανία αγωνίζονται κι αυτές 
κατά κάποιο τρόπο για την υπόθεση που υποστηρίζουν ενεργά οι 
άνδρες τους, κάτι που στις δικές μας τις γυναίκες, εδώ στην 
ασφαλή Αγγλία, θα φαινόταν παράξενο. Εμείς εδώ μπορούμε να 
μιλάμε και να κριτικάρουμε με την άνεσή μας, την ίδια στιγμή 
που στη Γερμανία κάθε απερίσκεπτη και ανάρμοστη λέξη απει
λείται με φυλακή και με διακοπή της οικογενειακής ζωής για 
κάποιο χρονικό διάστημα. Ευτυχώς που οι γερμανίδες γυναίκες 
μας δεν αποθαρρύνονται απ' αυτά και αποδεικνύουν στην πράξη 
ότι η περίφημη φιλάσθενη συναισθηματικότητα δεν είναι παρά 
μια ταξική αρρώστια, που ανήκει στις γυναίκες της αστικής 
τάξης.

Με θερμούς χαιρετισμούς σε σας και τα παιδιά σας.
Ειλικρινά δικός σας Φ. Ένγκελς

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη

12 Δεκέμβρη 1878

Αγαπητέ γέρο.
Λυπόμαστε όλοι πολύ που μαθαίνουμε ότι είσαι τόσο άσχημα 

και για να σε βοηθήσουμε τουλάχιστον άμεσα σου έβγαλα μια 
ταχυδρομική επιταγή των δύο λιρών, που σύμφωνα με την εδώ 
ένδειξη θα πρέπει να σου εξοφληθεί εκεί με 50.40 φράγκα. Μου 
συνέστησαν να κρατήσω εδώ την επιταγή, επειδή θα σου ερχόταν 
από το ελβετικό ταχυδρομείο η ειδοποίηση στη Βασιλεία. Αν 
αυτό δεν γίνει άμεσα, να διαμαρτυρηθείς. θα  κοιτάξω να σου βρω 
ακόμη μερικά χρήματα σύντομα.

Απ’ ό,τι ξέρω θα είναι σχεδόν αδύνατο να σου βρω εδώ αντι
προσώπους. Μετά από σχεδόν 10 χρόνια, που βρίσκομαι έξω από 
την επιχείρηση, άφησα ν’ αδρανήσουν σιγά-σιγά όλες οι εμπο-
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ρίκες μου διασυνδέσεις, γιατί όταν δεν έχει κανείς πια τίποτε να 
εμπορευτεί παύει να ενδιαφέρει φυσικά τους κυρίους. Παρ' όλα 
αυτά θα κοιτάξω μήπως μπορέσω να απευθυνθώ εδώ ή εκεί, δεν 
μπορώ όμως να σου υποσχεθώ τίποτε προς το παρόν. [...]

Τις καλύτερες ευχές από τον Μαρξ και τη γυναίκα του, ελπί
ζουμε σύντομα να έχουμε καλύτερες ειδήσεις από σένα,

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη 

8 Σεπτέμβρη 1879

Αγαπητέ γέρο,
Λυπάμαι που μαθαίνω ότι είσαι ακόμη μέσα στη δυστυχία και 

ότι δεν περνάει από το χέρι μου να σε απελευθερώσω τελείως. 
Προς το παρόν μπόρεσα να σου στείλω δύο λίρες και άλλη μια 
τρίτη πήρα τώρα μόλις από ένα φίλο [τον Καρλ Σόρλεμερ] που 
είναι, τόσο σαν χημικός όσο και σαν κομμουνιστής, στην πρώτη 
γραμμή. Έβγαλα για σένα ταχυδρομική επιταγή για τις τρεις 
αυτές λίρες, περίπου 75,60 φράγκα, ελπίζω να μπορέσεις να τα 
εξαργυρώσεις αμέσως. Είναι αυτονόητο ότι δεν υπάρχει λόγος να 
ντρέπεσαι καθόλου- ό,τι μπορώ να κάνω για σένα το κάνω πάντα, 
και πάντοτε σίγουρα και μ’ ευχαρίστηση. Είναι ντροπή που δεν 
φτάσαμε ακόμη στο σημείο να εξασφαλίζουμε στους βετεράνους 
μας μια ξένοιαστη διαβίωση. [...]

Λοιπόν, κρατήσου γερά και δόσε σύντομα πάλι σημεία ζωής, 
και γράψε ένα κανονικό γράμμα γιατί πάνω σε μια κάρτα σαν 
αυτή δεν μπορεί κανείς να εκφραστεί τελείως ελεύθερα και έξω 
από τα δόντια.

θερμούς χαιρετισμούς από τον Μ[αρξ] και τον παλιό σου φίλο

Ο παλιός σου φίλος Φ. Ένγκελς

Φ.Ε.
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Αγαπητέ γέρο,
Μόλις σήμερα μου έστειλαν εδώ την κάρτα σου και αμέσως 

έβγαλα ταχυδρομική επιταγή για δύο λίρες δηλαδή 50 φράγκα και 
κάτι, για σένα (δίνοντας τη διεύθυνσή μου στο Λονδίνο). Είναι 
αυτονόητο ότι δεν θα σ’ αφήσουμε χωρίς σπίτι την ώρα που εμείς 
ανακτούμε τις σωματικές μας δυνάμεις με θαλάσσια μπάνια. Δεν 
χρειάζεται για μερικές δεκάρες να κάνεις τέτιες ιστορίες, αυτού 
του είδους τα πράγματα είναι αυτονόητα ανάμεσα σε παλιούς 
συμπολεμιστές, που εδώ και σαράντα χρόνια μάχονται κάτω από 
την ίδια σημαία και ακολουθούν τα ίδια συνθήματα. [...]

Ελπίζω λοιπόν τουλάχιστον προσωρινά να βγήκες από τη 
χειρότερη δυστυχία και να βρεις λίγη ησυχία.

θερμούς χαιρετισμούς απ’ όλους μας και ιδιαίτερα από τον
Δικό σου Φ. Ένγκελς

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς Άουγκουστ Μπέμπελ στη Λειψία

23 Σεπτέμβρη 1882

Αγαπητέ Μπέμπελ,
Εξαιτίας σου περάσαμε μια φοβερή τρομάρα. Πριν μια εβδο

μάδα, Παρασκευή 15 [τρέχοντος μηνός] ήρθαν το βράδυ, 10 η 
ώρα, 2 άνθρωποι από την Ένωση [Μορφωτική Ένωση Εργατών 
του Λονδίνου] στο σπίτι μου να με ρωτήσουν αν είναι αλήθεια — 
αυτό που έγραψε η Citoyen σε 2 συνεχόμενα φύλλα της (με 
επικήδειο) — ότι πέθανες. Αν και το θεώρησα τελείως απίθανο, 
δεν μπορούσα εντούτοις να πω τίποτε το συγκεκριμένο. Επειδή 
είχα στο σπίτι έναν τελείως βαρετό άνθρωπο, που δεν έλεγε να 
φύγει παρ’ όλο που δεν έλεγα πια μήτε λέξη, κατάφερα τελικά 
μετά τις 11 να τρέξω στην Τούσι [Ελεάνορ] Μαρξ, την οποία και 
βρήκα ακόμη ξύπνια. Είχε την Bataille, που επίσης έγραφε έναν

Ο Ένγκελς από το Ράμσγκέιτ
προς τον Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη

17 Αυγούστου 1880
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επικήδειο, χωρίς καμιά αναφορά στις πηγές της είδησης, την 
οποία όμως θεωρούσαν σαν έγκυρη. Γενική λοιπόν θλίψη. Το 
μεγαλύτερο ατύχημα που θα μπορούσε, τουλάχιστον ήταν πολύ 
πιθανό, να τύχει στο γερμανικό κόμμα. Το ότι τα αγγλικά φύλλα 
δεν έγραφαν τίποτε μέσα στους πανηγυρισμούς σχετικά με την 
υπόθεση της Αιγύπτου*, ήταν απόλυτα φυσιολογικό. Έτυχε και 
δεν έφτασε το Σάββατο το βράδυ ο Soz[ial]dem [okrat], κάτι που 
συμβαίνει πού και πού, ανακαλύπτω όμως για καλή μου τύχη ότι 
η Τούσι έλαβε τον δικό της την Κυριακή το πρωί και ότι από το 
περιεχόμενό του η είδηση φαίνεται μάλλον απίθανη. Η αναζή
τηση γερμανικών φύλλων στα καφενεία δεν είχε προοπτική έτσι 
κι αλλιώς, αφού ανανεώνονται καθημερινά. Έτσι μείναμε σε 
βασανιστική αβεβαιότητα μέχρι που έφτασε επιτέλους τη Δευ
τέρα το βράδυ η Justice με επίσημη διάψευση.

Ο Μαρξ έπαθε τα ί’δια. Ήταν στο Βεβέ στη λίμνη της Γενεύης 
και διάβασε την όλη ιστορία στην αντιδραστική Journal de Ge- 
nSve, που φυσικά τη θεώρησε έγκυρη. Μου έγραψε την ίδια 
ακόμη μέρα, με μεγάλη θλίψη. Το γράμμα του το πήρα την ίδια 
Δευτέρα το βράδυ και πρόφτασα να του στείλω, με το πρωινό 
ταχυδρομείο, την ευτυχή είδηση ότι όλα ήταν ψέμα.

Όχι παλιόφιλε, τόσο νέος δεν επιτρέπεται να μας τα τινάξεις. 
Είσαι 20 χρόνια νεότερος μου και, καθώς έχουμε ακόμη να 
δόσουμε μαζί κάμποσες χαρούμενες μάχες, είσαι υποχρεωμένος 
να μείνεις στη φωτιά ακόμη και όταν εγώ θα έχω κάνει τον 
τελευταίο μου μορφασμό. Επειδή λέγεται ότι αυτοί που τους 
έχουν βγάλει πεθαμένους ζούνε περισσότερο απ' όλους, είσαι, 
όπως και ο Μαρξ," καταδικασμένος να ζήσεις μια μακρόχρονη 
ζωή.[...]

Ο Μαρξ συνέρχεται σιγά-σιγά από τις συνέπειες των τριών 
κρίσεων πλευρίτιδας που πέρασε. Λόγω του χρόνιου και πολύ 
ενοχλητικού βήχα, εξαιτίας των βρογχικών του που τον εμπόδιζε

* Εννοεί τους πανηγυρισμούς των κυριάρχων τάξεων για την καταστολή του 
αιγυπτιακού απελευθερωτικού κινήματος από τις βρετανικές μονάδες εισβολής, μετά 
τη μάχη στο Τελ Ελ-Κεμπΐρ, στις 13 Σεπτέμβρη του 1882.

·* Στα.τέλη του 1881 είχε ανακοινωθεί σε διάφορες αστικές εφημερίδες ότι ο 
Μαρξ επρόκειτο να πεθάνει σύντομα.
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να κοιμηθεί, πήγε στο Αρζεντέιγ και στις κοντινές θειούχες πηγές 
του Ανγκιέν, αλλά με τον άσχημο καιρό και τη γενική του κατά
σταση δεν είχε την ολοκληρωμένη επιτυχία στη θεραπεία, που 
συνήθως είναι σίγουρη. Στη συνέχεια πήγε στο Βεβέ με την κυρία 
Λαφάργκ και σκόπευε να έφευγε προχτές από κει για να πάει 
πρώτα στη Γενεύη, μετά στο Παρίσι και αν ο καιρός το επιτρέψει 
να έλθει τον Οκτώβρη εδώ για μερικές εβδομάδες. Το' χειμώνα 
δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να τον περάσει στο Λονδίνο, αν 
όμως μπορεί να πάει στα νότια της Αγγλίας, ή κάπου αλλού, αυτό 
θα πρέπει να το αποφασίσουν οι γιατροί. Καταλαβαίνω όμως από 
τα γράμματά του ότι αναρρώνει σταδιακά, αν και αργά, εξαιτίας 
του άσχημου καλοκαιριού.

Σε ποιο στάδιο βρισκόσαστε αλήθεια εσείς; Φαίνεται πως 
αυτή την εποχή εξαιτίας της «Μικρής»* μετατραπήκατε όλοι σε 
ιπτάμενους Ολλανδούς, όπως ακριβώς και ο Μ[αρξ] λόγω της 
αρρώστιας του. [...]

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη 

15 Μάρτη 1883

Αγαπητέ γέρο.
Να χαίρεσαι που πρόλαβες και είδες τον Μαρξ το περασμένο 

φθινόπωρο, δεν θα τον ξαναδείς πια ποτέ. Χθες το απόγευμα στις 
2.45, μόλις που τον είχαμε αφήσει μόνο του δύο λεπτά, τον 
βρήκαμε να κοιμάται απαλά στην πολυθρόνα. Το πιο δυνατό 
μυαλό του κόμματός μας σταμάτησε να σκέφτεται, η πιο δυνατή 
καρδιά που γνώρισα ποτέ, σταμάτησε να χτυπά. Μάλλον έπαθε 
εσωτερικό αιμάτωμα.

Εμείς οι δύο είμαστε τώρα λίγο-πολύ οι τελευταίοι της παλιάς

* Στα τέλη του Ιοΰνη 1881 εξαγγέλθηκε στη Λειψία η μικρή κατάσταση χολιορ- 
κΐας. Στις 2 Ιούλη 1881 οι Άουγκουστ Μχέμχελ και Βίλχελμ Λίμκκνεχτ απελάθηκαν 
αχό τη Λειψία και εγκαταστάθηκαν στο Μκόρσντορφ κοντά στη Λειψία.

Δικός σου Φ.Ε.
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φρουράς πριν από το ’48. Ας είναι, θα αναπληρώσουμε το κενό. 
Οι σφαίρες σφυρίζουν, οι φίλοι πέφτουν αλλά δεν είναι κάτι που 
εμείς οι δύο το βλέπουμε για πρώτη φορά. Και όταν το βόλι 
πετυχαίνει κάποιον από μας, καλά είναι κι έτσι, μόνο να μας 
βρίσκει καίρια και να μην παιδεύεται κανείς για πολύ.

Ο Ένγκελς αρό το Λονδίνο 
προς τον Άουγκουστ Μπέμπελ στο Βερολίνο 

20-23 Γενάρη 1886

Ο Λίμπκ[νεχτ] με βομβαρδίζει συστηματικά με γράμματα τον 
τελευταίο καιρό, ζητώντας πληροφορίες για διάφορα πράγματα. 
Αξιοποίησα την ευκαιρία για να του πω σύντομα, πολύ φιλικά 
αλλά με σαφήνεια τη γνώμη μου για την αντιφατική συμπεριφο
ρά του. Και όταν θέλησε, όπως συνήθως, να τα εξηγήσει αυτά 
σαν κουτσομπολιά που μου μεταφέρθηκαν, του είπα ότι ο μονα
δικός άνθρωπος που θα μπορούσε να μου τον κακολογήσει λέγε
ται Β. Λίμπκνεχτ, ο οποίος πάντα ξεχνάει τι έγραφε στα γράμ
ματά του και τι τύπωνε στις εφημερίδες. Κατά τ’ άλλα θα έπρεπε 
να δεχτούμε αυτές τις αδυναμίες του και θα μπορούσαμε να το 
κάνουμε με ευκολία εφόσον ξέρουμε πως στην πραγματικά απο
φασιστική στιγμή θα βρεθεί στη σωστή θέση. Και τότε θα 
ηρεμήσει, σε αντίθεση με τη συνήθειά του να έχει πάντα τον 
τελευταίο λόγο.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ στη Γενεύη 

9 Ιούλη 1886

Αγαπητέ παλιέ σύντροφε,
Καθυστέρησα μερικές μέρες ν’ απαντήσω στο γράμμα σου, 

γιατί έπρεπε πρώτα να περιμένω αν μπορούσε να βρεθεί τρόπος, 
ώστε να αναφερθώ στο παριζιάνικο σχέδιό σου. Δυστυχώς όχι.

Ο παλιός συμπολεμιστής σου Φ. Ένγκελς.
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Ελπίζω όμως ότι τώρα μπορεί να ρυθμιστεί αλλιώς η υπόθεση. 
Δηλαδή μιας και θα βρίσκεσαι στο Παρίσι, θα μπορούσες να 
περάσεις για λίγο τη θάλασσα και να έλθεις εδώ. Τα έξοδα τ’ 
αναλαμβάνω ευχαρίστως και η παραμονή σου εδώ δεν θα σου 
στοιχίσει ούτε ένα σελίνι. Τον Αύγουστο θα με στείλουν στη 
θάλασσα για θεραπεία, το Σεπτέμβρη θα έχω επισκέψεις από την 
επαρχία, από τη Γερμανία, και πιθανόν και τους Λαφάργκ από το 
Παρίσι και επειδή έχω μόνο ένα δωμάτιο διαθέσιμο, θα μου είναι 
δύσκολο να τακτοποιήσω τόσο κόσμο. Τον Οκτώβρη όλ’ αυτά θα 
έχουν περάσει και θα μπορώ να σου διαθέσω οποτεδήποτε το 
δωμάτιο, θ α  χαιρόμουν αφάνταστα να σε δω στο σπίτι μου. Έτσι 
θα έχουμε περισσότερη ησυχία να τα κουβεντιάσουμε και να τα 
διηγηθούμε όλα, παρά στο Παρίσι που δεν θα είμαστε ποτέ μόνοι.

Πάρε λοιπόν την απόφασή σου. Μέχρι τον Οκτώβρη θα έχω 
ξεμπερδέψει με τις επείγουσες δουλιές, έτσι ώστε' να μπορέσω όλα 
τ’ άλλα να τ’ αναβάλω για το μέλλον. Επίσης ελπίζω να είμαι 
πάλι σε θέση ώστε να μπορώ να πίνω. Αν πάλι προτιμάς καλύ
τερα να έλθεις το Σεπτέμβρη, γράψέ μου το και θα τα τακτοποιή
σουμε κάπως. Έχουμε ακόμη ένα σωρό πράγματα να συζητή
σουμε μαζί και εσύ ειδικά είσαι σε θέση να μ’ ενημερώσεις για 
αρκετά πράγματα γύρω από την ιστορία της εξέλιξης του κινή
ματος που, όπως λες, κανένας άλλος δεν τα γνωρίζει. ΓΓ αυτό θα 
ήταν πραγματικά αδικία αν δεν κάναμε τα πάντα για ν’ ανταμώ
σουμε μια φορά ακόμη και να τα τακτοποιήσουμε όλ’ αυτά.

Τα χαρτιά του Μαρξ δεν μπόρεσα να τα ταξινομήσω ακόμη 
καθόλου, είναι δουλιά ενός μήνα τουλάχιστον. Ίσως το κάνω το 
φθινόπωρο. Είναι κάτι που πρέπει οπωσδήποτε να γίνει και μάλι
στα πριν οι μέρες μικρύνουν.

Σου στέλνω πάλι μια ταχυδρομική επιταγή των πέντε λιρών, 
την οποία ελπίζω να παραλάβεις αμέσως μετά ή μαζί μ’ αυτό το 
γράμμα.

Λοιπόν αποφάσισε. Χαίρομαι φοβερά που θα σε ξαναδώ και 
θα συζητήσω μαζί σου πρόσωπο με πρόσωπο. Αν ήμουν ακόμη 
τόσο γερός σαν εσένα θα ερχόμουν εγώ στη Γενεύη. Έτσι όμως! 
Λοιπόν, περιμένω να το κάνεις για μένα και να έλθεις.

Ο παλιός σου φίλος Φ. Ένγκελς.
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Ο Ένγκελς από το Λονδίνο
προς τη Γιούλι Μπέμπελ στο Πλάουεν κοντά στη Δρέσδη

12 Μάρτη 1887

Αν σήμερα παίρνω το θάρρος να σας γράψω, αυτό γίνεται με 
την ελπίδα πως θα μάθω πώς τα περνάει ο φίλος μου Μπέμπελ 
στο θεραπευτήριο του Τσβικάου.· Από τότε που ήταν εδώ το 
Δεκέμβρη ο Ζίνγκερ δεν ξανάκουσα πια τίποτε για τον Μπ[έμ- 
πελ]. Το ότι η κράτησή του δεν θα έχει καμιά επίδραση στην 
πνευματική ενεργητικότητά του αυτό το ξέρω φυσικά κι έτσι, θα 
χαιρόμουν όμως πολύ αν μάθαινα πως δεν έχει επηρεάσει δυ- 
σμενώς και τη σωματική του υγεία. Πρέπει να είναι πολύ σκληρό 
γι’ αυτόν να κάθεται κλειδωμένος και άπραγος στη διάρκεια του 
εκλογικού αγώνα, θα πρέπει όμως να χάρηκε ακόμα περισσότερο 
με το αποτέλεσμα, αφού ήταν σύμφωνο, σε όλες τις λεπτομέρειες, 
με τις προβλέψεις του, που μου είχε πει εδώ και μερικούς μήνες: 
μεγάλη αύξηση ψήφων αλλά απώλεια εδρών. Οι τελευταίες όχι 
μόνον αναπληρώνονται εύκολα — μόνον η απουσία του Λίμπ
κνεχτ είναι αληθινή απώλεια — αλλά για πολλούς λόγους απο- 
τελεί και πλεονέκτημα. Αυτό το παραδέχονται τώρα και άτομα, 
από τα οποία ούτε καν το περίμενε κανείς· άνθρωποι που οι ίδιοι 
έβρισκαν στον κοινοβουλευτισμό μια κρυφή ευχαρίστηση εξη
γούν τώρα δυνατά και παντού πόσο καλά είναι που το Κόμμα και 
ιδιαίτερα η κοινοβουλευτική ομάδα ξέφυγαν από τον κίνδυνο να 
ξεπέσουν στον κοινοβουλευτισμό! Κάνει καλό στο κρασί πού και 
πού όταν τα σταφύλια είναι ξινά. Απεναντίας οι 225.000 καινούρ
γιοι ψήφοι που πήραμε, παρά τη σκληρή πίεση, αποτελούν ένα 
βήμα μπροστά, που επέδρασε σ’ όλη την Ευρώπη και την Αμερι
κή και που χαλάει πολύ τον στιγμιαίο θρίαμβο των κυρίων που 
κυβερνάνε.

* Ο Άουγκουστ Μχέμχελ βϊχβ καταδικαστεί os φυλάκιση εννιά μηνών λόγω 
«μυστικών συνδέσεων» και ήταν κρατούμενος στο Τσβικάου αχό το Νοέμβρη του 
1886 μέχρι τον Αύγουστο του 1887.

179



Ο Ένγκελς από το Ήστμποορν 
προς τον 'Αουγκουστ Μπέμπελ 

στο Πλάουεν κοντά στη Δρέσδη
13 Αυγούστου 1887

Αγαπητέ Μπέμπελ,
Αύριο ή μεθαύριο βγαίνεις από τη φυλακή* και ελπίζω κι εγώ 

να καταφέρω να πραγματοποιήσω ένα σχέδιο που μου έχει μπει 
στο μυαλό από τότε που σε φιλοξενεί ο βασιλιάς της Σαξωνίας. 
Δηλαδή να σε καλέσω να κάνεις, με δικά μου έξοδα, μια εκδρο- 
μούλα στο Λονδίνο για να ξεκουραστείς από τις κακουχίες του 
μαρτυρίου. Πρέπει όμως να μου κάνεις τη χάρη να δεχτείς την 
πρότασή μου ολοκληρωμένη' και ειδικά αυτό της το σημείο: με 
δικά μου έξοδα. Γιατί δεν θα τα είχα καλά με τη συνείδησή μου 
αν σ’ επιβάρυνα με μια έστω και μικρή θυσία. Μια τέτια ξεκού
ραση μου φαίνεται απαραίτητη για την υγεία σου, επειδή πρέπει 
επιτέλους να ξανανσπνεύσεις ελεύθερο αέρα, και εδώ είναι τόσο 
ελεύθερος ο αέρας υσο είναι δυνατό σε μια καπιταλιστική κοινω
νία. θ α  ήταν με το παραπάνω σκληρό να πας κατευθείαν από τη 
στενή φυλακή του Τσβικάου στη μεγάλη φυλακή που λέγεται 
Γερμανία. Η υγεία σου είναι προς το παρόν το μεγαλύτερο κομ
ματικό συμφέρον που γνωρίζω και έτσι σε παρακαλώ να μου 
επιτρέψεις να προσφέρω την κομματική μου συνεισφορά με τη 
μορφή που μου φαίνεται πιο κατάλληλη.

θα  είμαι ακόμη 14 ημέρες εδώ, δηλαδή στις 27 του μήνα θα 
ξαναγυρίσω στο Λονδίνο. Υποθέτω ότι χρειάζεσαι περίπου τον 
ίδιο χρονο για να τακτοποιήσεις διάφορες δουλιές και εγώ ο ίδιος 
δεν μπορώ να επιστρέψω νωρίτερα στο Λονδίνο επειδή ανακαινί
ζεται το σπίτι μου και τα πάντα είναι άνω-κάτω. Αν μπορείς όμως 
να έλθεις νωρίτερα και να περάσεις εδώ στη θάλασσα μερικές 
μέρες, ακόμη καλύτερα- κάνε το όσο γρηγορότερα γίνεται, θα  
πάρεις το νυχτερινό καράβι από το Φλίσινγκεν ως το σταθμό 
Βικτώρια του Λονδίνου, από τον ίδιο σιδηροδρομικό σταθμό 
φεύγουν τα τρένα για το Ήστμπουρν και είναι εδώ σε 2 με 2 Ά

* Βλέπε τη σημείωση στην προηγούμενη επιστολή
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ώρες. Ο Κάουτσκι, που επιστρέφει τη Δευτέρα από το Βέντνορ 
στο Λονδίνο (διεύθ.:35, Lady Sommerset Road 35, Highgate, 
N.W., London) θα σε ξεναγήσει μ’ ευχαρίστηση στο Λονδίνο. 
Και ο Λίμπφεχτ] είχε έρθει την προηγούμενη χρονιά εδώ σε μας 
και ενθουσιάστηκε από το μέρος.

Περιμένω λοιπόν κατηγορηματικά την απάντησή σου και αν 
είναι καταφατική και αποφασίσεις να έλθεις αμέσως θα σου 
στείλω ένα έμβασμα σαν προκαταβολή, για να σε δεσμεύσω 
ακόμη πιο γερά.

Για όλα τ’ άλλα μπορούμε να συνεννοηθούμε τότε προφορικά, 
έχουν συμβεί μερικά πράγματα που δεν μπορεί κανένας άλλος να 
τ’ αναλύσει καλύτερα από σένα. Γενικά είμαι ικανοποιημένος με 
τον τρόπο που εξελίχθηκε η κατάσταση μετά. την απομόνωσή 
σου, παντού πάμε μπροστά.[...]

Ο παλιός σου φίλος Φ.Ε.

Ο Ένγκελς από το Ήστμπουρν 
προς τον Άουγκουστ Μπέμπελ 
στο Πλάουεν κοντά στη Δρέσδη 

30 Αυγούστου 1887

Χαίρομαι αφάνταστα που συμφώνησες τόσο πρόθυμα με τα 
σχέδιά μου, σε περιμένω στο Λονδίνο τις πρώτες μέρες του 
Οκτώβρη και λυπάμαι μόνο που δεν μπορείς να έρθεις από τώρα 
και να περάσεις μια εβδομάδα εδώ στον καθαρό θαλασσινό αέρα. 
Το σπίτι μου είναι ακόμη άνω-κάτω και έτσι αναγκάστηκα να 
μείνω εδώ μια εβδομάδα επιπλέον, την Παρασκευή όμως, 2 Σε
πτέμβρη, θα επιστρέψουμε πίσω.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Φριντριχ Άντολφ Ζόργκε στο Χομπόκεν 

5 Νοέμβρη 1890

Σήμερα έχω να σου αναγγείλω μια θλιβερή είδηση. Η καλή, 
αγαπημένη και πιστή μου Λένχεν [Χέλενα Ντέμουτ] ξεψύχησε 
απαλά χθες το απόγευμα μετά από σύντομη και ανώδυνη, κατά το
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μεγαλύτερο μέρος της, ασθένεια. Ζήσαμε μαζί επτά ευτυχισμένα 
χρόνια εδώ στο σπίτι. Ήμασταν οι δύο τελευταίοι της παλιάς 
φρουράς πριν από το 1848. Τώρα βρίσκομαι εδώ και πάλι μόνος. 
Το γεγονός ότι ο Μαρξ για πολλά χρόνια και στα επτά αυτά 
χρόνια κι εγώ, βρήκαμε ησυχία για να δουλέψουμε, αυτό ήταν 
πραγματικά δικό της έργο. Τι θα γίνει τώρα με μένα, δεν ξέρω. Οι 
θαυμάσιες, διακριτικές συμβουλές της για τις κομματικές υποθέ
σεις θα μου λείψουν επίσης αισθητά. Χαιρέτισε εγκάρδια τη 
γυναίκα σου και ειδοποίησε τους Σλύτερ.

Δικός σου Φ.Ε.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τη Λουίζε Κάουτσκι στη Βιέννη 

9 Νοέμβρη 1890

Τι μέρες έζησα μετά απ’ αυτό, πόσο φοβερά έρημη και χαώδης 
μου φαινόταν, και ακόμη μου (ραίνεται, η ζωή το καταλαβαίνετε. 

Τότε ανέκυψε το ερώτημα: τι γίνεται τώρα;
Και εκεί, αγαπητή Λουίζε, είχα μέρα και νύχτα μπροστά στα 

μάτια μου μια ζωντανή εικόνα παρηγοριάς, και αυτή ήσουν εσύ. 
Και είπα σαν τη Νίμι [Χέλενα Ντέμουτ]: αχ να μπορούσα μονάχα 
να είχα εδώ τη Λουίζε. Αλλά δεν τολμούσα να σκεφθώ την 
πραγματοποίηση [...] ό,τι και να συμβεί δεν θα ησύχαζα ποτέ αν 
δεν έθετα πρώτα σε σας και μάλιστα αμέσως, αυτό το ερώτημα 
[...] Όποιος και να είναι αυτός που θα φροντίζει το νοικοκυριό 
μου, θα πρέπει να υποταχθεί στη νοοτροπία που επικρατεί εδώ, 
ότι μια κυρία δεν επιτρέπεται να κάνει manual services [χειρονα- 
κτικές δουλιές]. Ίσως μάλιστα να επιβαλόταν από τα πράγματα 
να τις κάνω εγώ και σίγουρα θ’ αναγκαζόμουν να προσφύγω σε 
κάποιον που δεν ανήκει στο Κόμμα μας. [...] Εσείς λοιπόν θ’ 
αναλαμβάνατε μόνο την επίβλεψη και όλο τον υπόλοιπο χρόνο θα 
είσαστε ελεύθερη να κάνετε ό,τι επιθυμείτε [...]

θ α  μπορούσαμε να κουβεντιάσουμε διεξοδικά όλη την περί
πτωση εδώ και είτε θα μείνουμε μαζί σαν παλιοί φίλοι, είτε θα 
χωρίσουμε παραμένοντας όπως προηγούμενα. Λοιπόν αποφασί-
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στε. Σκεφτείτε την υπόθεση και συμβουλευτείτε τον Άντλερ. Αν, 
όπως φοβάμαι, αυτές οι φαντασιώσεις μου μείνουν απραγματο
ποίητες, ή αν βρίσκετε ότι τα μειονεκτήματα και τα δυσάρεστα 
που θα υπάρχουν είναι περισσότερα από τα πλεονεκτήματα και 
τις χαρές, τότε να μου το πείτε χωρίς περιστροφές. Σας αγαπώ με 
το παραπάνω, ώστε να σας ζητήσω να θυσιαστείτε. [...] Και 
ακριβώς γι’ αυτό σας παρακαλώ να μη θυσιαστείτε και παρα
καλώ τον Άντλερ, μέσω εσάς, να σας αποτρέψει από κάτι τέτιο. 
Είσαστε νέα και έχετε μπροστά σας ένα όμορφο μέλλον. Εγώ σε 
τρεις εβδομάδες γίνομαι εβδομήντα και άρα έχω λίγο καιρό 
ακόμη να ζήσω. Για τα λίγα αυτά χρόνια δεν επιτρέπεται να 
θυσιαστεί κάποια νέα γεμάτη ελπίδες ζωή. Έχω ακόμη δυνάμεις 
για να τα βγάλω πέρα [...]

Με παντοτινή αγάπη

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Άουγκουστ Μπέμπελ στο Βερολίνο 

Αρχές Απρίλη 1891 (σχέδιο)

Αγαπητέ Μπ[έμπελ]
Σήμερα δεν προφταίνω να σου απαντήσω στο γράμμα σου, 

της 30ής του μήνα — αυτό θα γίνει μόλις ο όγκος της δουλιάς το 
επιτρέψει κάπως — αλλά για να σας ευχηθώ με όλη μου την 
καρδιά για τους αργυρούς σας γάμους. Ελπίζω να γιορτάσετε μαζί 
στις 6 Απρίλη 1916 τους χρυσούς σας γάμους και να πιείτε ένα 
ποτήρι στη μνήμη αυτού του παλιού φίλου που τώρα σας γράφει 
και που τότε θα έχει γίνει πια καπνός και στάχτη.

Ένα πράγμα μπορώ να σου πω: δεν ζούνε πολλοί άνθρωποι 
στους οποίους μπορώ να δόσω τις ευχές μου τόσο ειλικρινά και 
τόσο εγκάρδια, σε μια τέτια γιορτή, όπως σ’ εσένα. Από τότε που 
αρχίσαμε να αλληλογραφούμε, και όταν αργότερα ήλθαμε προ
σωπικά πιο κοντά ο ένας με τον άλλον, διαπίστωνα συνεχώς μια 
συμφωνία στην κατεύθυνση και τον τρόπο σκέψης μεταξύ μας, 
που ήταν κυριολεκτικά κάτι το θαυμαστό γι’ ανθρώπους με τόσο 
διαφορετική πορεία εξέλιξης. Αυτό — ευτυχώς — δεν αποκλείει 
το γεγονός ότι σε μερικά σημεία δεν συμφωνούμε. Αλλά αυτά
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πάλι είναι σημεία, στα οποία είτε με το χρόνο, ύστερα από 
συζήτηση και μετά από καινούργια γεγονότα, η συμφωνία επέρ
χεται μόνη της, ή είναι τέτια που με την πάροδο του χρόνου δεν 
έχουν μεγάλη σημασία. Και ελπίζω ότι θα παραμείνει έτσι. Δεν 
πιστεύω ότι μπορεί ποτέ να ξαναπαρουσιαστεί κάποια περί
πτωση, κατά την οποία ο ένας από τους δυο μας θα ήταν υπο
χρεωμένος να κάνει κάτι που θα αφορούσε άμεσα τον άλλο, χωρίς 
να συμβουλευθεί προηγούμενα μαζί του. Εγώ τουλάχιστον ευλο
γώ και σήμερα ακόμη την ημέρα που άρχισες να αλληλογραφείς 
με μένα.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τυν Βίκτορ 'Λντλερ στη Βιέννη 

19 Φλεβάρη 1892

Χαρήκαμε πολύ που μάθαμε ότι η γυναίκα σου πάει καλύτερα 
και ότι η ανάρρωση είναι βέβαιη. Έχεις πραγματικά αρκετά 
βάσανα και δουλιά και το αυστριακό κίνημα χρειάζεται όλη σου 
τη δύναμη. Έτσι αναπνεύσαμε από ανακούφιση όταν μάθαμε ότι 
σ’ αυτή την περίπτωση γλίτωσες τουλάχιστον από τη χειρότερη 
έγνοια. Αλλά θα μας επιτρέψεις ακόμη να εκφράσουμε τη χαρά 
μας, όχι μόνο σαν άνθρωποι του Κόμματος, αλλά και σαν προσω
πικοί φίλοι σου, γιατί σύντομα θα ξαναέχεις τη γυναίκα σου 
εντελώς καλά και γιατί μια τόσο καταπληκτική γυναίκα σαν την 
Έμμα σου δεν τη βρήκε το φοβερό μοιραίο, που φάνηκε να την 
απειλεί για μια στιγμή.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Βίκτορ Άντλερ στη Βιέννη 

19 Μάη 1892

Συμφώνησα με τον Ντιτς και αυτός στη συνέχεια με τον 
Βίγκαντ σχετικά με την επανέκδοση της Κατάστασης της εργα
τικής] τάξης στην Αγγλία και θα εισπράξουμε αρχικά σαν αμοιβή 
1.000 μάρκα, τα οποία ο Ντιτς υπόσχεται να πληρώσει τα μισά το
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φθινόπωρο και τ’ άλλα μισά την Πρωτοχρονιά του 1893. Ο 
Άουγκουστ Μπ[έμπελ] που είναι εδώ, σκέφτεται όμως να του τ’ 
αποσπάσει, τουλάχιστον ένα μέρος τους, και νωρίτερα. Επίσης 
κάποια αμοιβή για άρθρα στη A/[eue] 2[e/f].

θα  ήθελα αυτά τα χρήματα να τα στείλω και πάλι σε σας τους 
Αυστριακούς αλλά θέλω να θέσω μερικούς όρους για τη διάθεσή 
τους, τους οποίους συζήτησα με τον Άουγκουστ, που συμφωνεί.

Επειδή λοιπόν ξέρω, αν όχι λεπτομερειακά πάντως με αρκετή 
ακρίβεια όσον αφορά την πρακτική, ότι η δραστηριότητα σου στο 
Κόμμα εμποδίζεται συνεχώς από την ανικανότητα αυτού ακριβώς 
του αυστριακού κόμματος να σου εξασφαλίσει την υλική βάση 
που θα σου επέτρεπε ν’ αφιερώσεις στην υπόθεση το χρόνο και 
τις δυνάμεις σου. Ξέρω ακόμη ότι το τελευταίο διάστημα σε 
βρήκαν ατυχίες, που σε αναγκάζουν να κάνεις έξοδα που δεν 
μπορεί να σου καλύψει το Κόμμα. Βλέπω λοιπόν ότι ένας από 
τους βασικούς όρους για την παραπέρα εξέλιξη του αυστριακού 
κινήματος είναι να σου δοθεί η δυνατότητα, ώστε πρώτον να 
ξεφύγεις από την τωρινή κατάσταση, που σου δημιουργεί έκτα
κτα έξοδα, και δεύτερο να συνεχιστεί να σου δίνεται η απαραί
τητη οικονομική υποστήριξη, την οποία όμως εσείς οι ίδιοι δεν 
είσαστε ακόμη σε θέση να εξασφαλίσετε. Το πιο αναγκαίο είναι 
το πρώτο, το δεύτερο όμως συνδέεται με το πρώτο, θέλω λοιπόν 
τώρα να σου προτείνω να σου διαθέσω τις παραπάνω αμοιβές για 
τον πρώτο ή τον δεύτερο σκοπό ή και για τους δύο. Η χρησιμο
ποίησή τους εξαρτάται εξολοκλήρου από τις περιστάσεις, που 
μόνο εσύ είσαι αρμόδιος να κρίνεις. Έτσι είναι αυτονόητο ότι 
δεν υπάρχει κανένας λόγος να κοπούν επίσημες αποδείξεις για τα 
ποσά αυτά.

Ελπίζω να μου δόσεις τη χαρά να δεχθείς την πρότασή μου. 
Ξέρω από προσωπική μου εμπειρία, αν και αποτελεί πια μακρινό 
παρελθόν, πόσο περιορίζεται από την οικονομική μάχη για την 
επιβίωση η ικανότητα, η όρεξη και ο χρόνος για δουλιά. Εμείς 
εδώ είμαστε και οι τρεις [Φρίντριχ Ένγκελς, Άουγκουστ Μπίέ- 
μπελ και Πάουλ Ζίνγκερ] της γνώμης ότι δεν θα μπορούσες να 
προσφέρεις μεγαλύτερη υπηρεσία στο αυστριακό κόμμα από το 
να συμφωνήσεις μ’ αυτό το σχεδιάκι.
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Αγαπητέ Λίμπκνεχτ,
Μεθαύριο, δηλαδή στις 30 του μήνα, είναι η επέτειος η δική 

σου και της γυναίκας σου για τους ασημένιους γάμους σας και 
σας εκφράζω και στους δυο σας τις πιο εγκάρδιες ευχές μου γΓ 
αυτή τη γιορτή χαράς.

Εύχομαι να γιορτάσετε σε πλήρη υγεία και αμείωτη χαρά και 
εύχομαι να ευτυχήσετε να ζήσετε και τα υπόλοιπα 25 χρόνια 
μέχρι τους χρυσούς σας γάμους, ευτυχισμένα και με υγεία.

Όταν συμβαίνει ένα τέτιο γιορτινό γεγονός σε κάποιον από 
μας τους παλιούς συμπολεμιστές, τότε αναπολεί κανείς τις παλιές 
εποχές, τους παλιούς αγώνες και τις τρικυμίες, τις αρχικές ήττες 
και τις νίκες στο τέλος, που ζήσαμε μαζί, και χαίρεται που στις 
μέρες των γηρατιών μας έχουμε την τύχη να μη· στεκόμαστε πια 
στα ίδια χαρακώματα — περάσαμε πια εδώ και καιρό από την 
άμυνα στη γενική επίθεση — αλλά να βαδίζουμε πλάι-πλάι στην 
ίδια γραμμή του μετώπου. Ναι, γέρο, ζήσαμε κάμποσες καται
γίδες μαζί και ελπίζω να ζήσουμε κι άλλες περισσότερες, καθώς 
επίσης, αν όλα πάνε καλό, και εκείνη την καταιγίδα, που αν και 
μπορεί να μη μας φέρει την τελική νίκη, όμως θα μας την 
εξασφαλίσει οριστικά. Το κεφάλι μας το κρατάμε ευτυχώς ψηλό 
και οι δυο και επίσης είμαστε εύρωστοι για την ηλικία μας, γιατί 
λοιπόν να μην το πετύχουμε;

Ο Μπέμπελ θα σου δόσει, για σένα και τη γυναίκα σου, ένα 
μικρό αναμνηστικό για τη γιορτή σας εξ ονόματος μας — από τη 
Λουίζε Κάουτσκι και από εμένα — δεχθείτε το με χαρά και να 
μας σκέφτεσθε.

Εγκάρδιους χαιρετισμούς και ευχές 
από τον δικό σας Φ. Ένγκελς

Ο Ένγκελς από το Ήστμπονρν
προς τον Βίλχελμ Λίμπκνεχτ στο Βερολίνο

27 Ιούλη 1893
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Οι γυναίκες εκπροσωπήθηκαν περίφημα.*
Εκτός από την Λουίζε Κάουτσκι η Αυστρία έστειλε τη νεαρή 

Ντβόρακ, ένα από κάθε άποψη νεαρό και γοητευτικό κορίτσι’ 
ερωτεύθηκα από τα νύχια ως την κορφή μαζί της και όποτε ο 
Λαμπριόλα μου έδινε κάποια ευκαιρία ξέφευγα μαζί της από τη 
δαιδαλώδη βαρετή κουβέντα του. Αυτές οι Vien noises sont des 
Parisiennes nees, mais de Parisiennes d’ il y a SO ans [Βιεννέζες 
είναι γεννημένες Παριζιάνες, Παριζιάνες όμως σαν αυτές που 
υπήρχαν πριν από 50 χρόνια]. Σωστές γκριζέτες.“ Και οι Ρω- 
σίδες! Είχαν έλθει τέσσερις ή πέντε, με πανέμορφα λαμπερά 
μάτια και ήταν ακόμη εδώ η Βέρα Ζασούλιτς και η Άννα Κουλί- 
σοβα. Ακόμη η Κλάρα Τσέτκιν με εκείνη την τρομερή δημιουρ
γική της δύναμη και τον ελαφρύ υστερικό της ενθουσιασμό που 
όμως τη συμπαθώ πολύ. Με δυο λόγια είχα την τύχη να πετάω 
από την αγκαλιά της μιας στην αγκαλιά της άλλης κλπ. Ο Μπέ
μπελ ήταν όλο ζήλεια, γιατί σαν άντρας της «Γυναίκας»*** νόμιζε 
πως μόνον αυτός δικαιούταν τα φιλιά τους!

Ο Ένγκελς από το Χότινγκεν της Ζυρίχης
προς τη Λάουρα Λαφάργκ στο Λε Περέ

21 Λυγούστου 1893

* Ο Ένγκελς χήρε μέρος στο τρίτο Διεθνές Σοσιαλιστικό Εργατικό Συνέδριο στη 
Ζυρίχη χου χραγματοχοιήθηκε αχό τις 6 μέχρι τις 12 Αύγουστου του 1893, όχου 
έκανε το κλείσιμο των εργασιών.

** Παριζιάνες χορεύτριες.
·*· Αστειεύεται για το βιβλίο του "Αουγκουστ Μχέμχελ Η γυναίκα και ο σοσιαλι

σμός.
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Για την αλληλεγγύη

«Ας σκεφτούμε εκείνη 
τη βασική αρχή της Διεθνούς: 

την αλληλεγγύη.
Μόνον όταν εδραιώσουμε σε σταθερές βάσεις 

τούτη τη ζωογόνο αρχή 
ανάμεσα σε όλους τους εργάτες όλων των χωρών, 

θα φτάσουμε τον μεγάλο τελικό στόχο 
που θέσαμε στον εαυτό μας.»

Καρλ Μαρξ
Αλληλεγγύη — και οι νέοι άνθρωποι ακόμα γνωρίζουν αυτή τη 

λέξη. προσφέρουν λίγα χρήματα από το χαρτζιλίκι τους για κάποιον 
λαό που υποφέρει, υπογράφουν μια απόφαση διαμαρτυρίας, για να 
βοηθήσουν να σωθεί ένας δημοκράτης, αντιφασίστας ή κομμουνιστής 
που απειλείται από το θάνατο. Όσο αυξάνονται η πείρα και οι εμπει
ρίες της ζωής. καταλαβαίνει ότι η βάση. η «ζωογόνος αρχή»* αυτής 
της αλληλεγγύης είναι ο προλεταριακός διεθνισμός. Για τον Μαρξ και 
τον Έν'/κελς η αλληλεγγύη και ο προλεταριακός διεθνισμός t,’ivav 
κανόνες για τη σκέψη και τη δρά<η\ τους. Η επιλογή κειμένων που 
ακολουθεί το αποδεικνύει ζωντανά.

Αρχικά υπάρχουν τα κείμενα που έχουν πιο θεμελιακό χαρακτήρα, 
θυμίζουν ότι ήταν ο Μαρξ και ο Ένγκελς αυτοί που πρώτοι απέδει
ξαν ότι: η εργατική τάξη μιας χώρας μπορεί ν’ απελευθερωθεί μόνο 
όταν παλεύει ενωμένα με τους εργάτες όλου του κόσμου. Ο νεαρός 
Έν'/κελς, στο κατώφλι ακόμα της μετάβασής του στον επιστημονικό 
σοσιαλισμό, είχε διατυπώσει αυτή τη διαπίστωω] σε πολύ απλή 
μορφή ως εξής: «Όταν οι εργάτες είναι μεταξύ τους μονιασμένοι.

• Karl Marx:.«Rcde uber den Haagcr Kongrcss». MEW. τόμ. 18. σελ. 161 (Βλ. σ' 
αυτόν τον τόμο. σελ. 199).
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ενωμένοι και επιδιώκουν ένα σκοπό, τότε είναι άπειρες φορές δυνατότε
ροι από τους πλούσιους»'.

Στη διάρκεια των θεωρητικών τους μελετών και κυρίως της 
πρακτικής επαναστατικής τους δραστηριότητας στην κορυφή της 
Διεθνούς Ένωσης Εργατών, της 1ης Διεθνούς, οι δύο φίλοι ολοκλή
ρωσαν τη γνώση τους για την ισχυρή θέση που κατέχει η αλληλεγγύη 
στο οικοδόμημα των σκέψεων της προλεταριακής κοσμοθεωρίας 
όπως και στη στρατηγική και τακτική του επαναστατικού εργατικού 
κινήματος και των κομμάτων του. Η αδυσώπητη πολιτική κατα
πίεσης των εκμεταλλευτριών τάξεων δίδαξε το προλεταριάτο ότι η 
αλληλεγγύη είναι αναγκαία στις εθνικές και διεθνείς απεργιακές δρα
στηριότητες των εργατών, στον αγώνα για εθνική ανεξαρτησία και 
ελευθερία, προπάντων όμως στην πάλη των εργαζομένων, ακόμα και 
ολόκληρων λαών, για τη διατήρηση και την εξασφάλιση της Ειρήνης. 
Αυτές τις πρακτικές εμπειρίες από τους μαζικούς αγώνες σε πολλές 
χώρες του κόσμου, ο Μαρξ και ο Ένγκελς τις εξύψωσαν στη συνεί
δηση της εργατικής τάξης, τις γενίκευσαν και τις συνόψισαν στο 
μέχρι σήμερα επίκαιρο σύνθημα δράσης: «Προλετάριοι όλων των 
χωρών, ενωθείτε»!

Για τον Μαρξ και τον Ένγκελς η αλληλεγγύη δεν ήταν μόνο 
υπόθεση της μεγάλης πολιτικής. Διαπερνούσε την καθημερινότητά 
της. ανήκε γι' αυτούς στην ηθική στάση κάθε κομμουνιστή, κάθε 
μαχητή της ειρήνης, της ανθρώπινης αξιοπρέπειας και της κοινω
νικής προόδου. Σχετικά με την καθημερινή τους δράση για την αλλη
λεγγύη, τα αποσπάσματα από την αλληλογραφία που ακολουθούν, 
περιέχουν φυσικά μονάχα μια μικρή επιλογή από την πλούσια πηγή 
υλικών. Έτσι μερικές περίοδοι τονίζονται ιδιαίτερα: μετά την ήττα 
της αστικο-δημοκρατικής επανάστασης του 1848/49. μετά την αιμα
τηρή καταστολή της Παρισινής Κομμούνας το Μάη του 1871, της 
πρώτης προλεταριακής επανάστασης στην Ιστορία, ακόμα μετά την 
έκδοση του έκτακτου νόμου για τη σοσιαλιστική Γερμανία, το φθινό
πωρο του 1878, που υπέβαλε σε σκληρές διώξεις τους σοσιαλδημο
κράτες. Για μήνες ολόκληρους εκείνες τις εποχές οι δύο φίλοι αφο- 
σιώθηκαν στην έμπρακτη βοήθεια για τις πολλές εκατοντάδες επανα
στατών που είχαν διωχθεί από την αντεπανάσταση στην εξορία.

* Fr. Engels: «Beschreibung der in neuerer Zeii entsiandenen und noch bestehcn- 
den kommunistischen Ansiedlungen, MEW. τόμ. 2. σελ. 335.
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κυρίως στην Αγγλία. Συγκρότησαν επιτροπές αλληλεγγύης, οργάνω
ναν εράνους γι' αυτούς που βρίσκονταν σε ανάγκη, φρόντιζαν να 
βρεθούν καταλύματα, διατροφή και εργασία. Πολλούς καταδιωκόμε- 
νους ομοϊδεάτες τους έπαιρναν οι ίδιοι παροδικά στο σπίτι τους. 
Ακόμα, αρκετά ντοκουμέντα επιβεβαιώνουν τη βοήθεια, που ο Μαρξ 
και ο Ένγκελς παρείχαν σ ’εκείνους τους συμπολεμιστές τους. που το 
1852 στην αποκαλούμενη Δίκη των Κομμουνιστών της Κολωνίας, 
είχαν καταδικαστεί από την πρωσική αντίδραση.

Όταν οι απειλούμενοι με θάνατο Παρισινοί μαχητές της Κομ
μούνας κατάφεραν, μόλις δύο δεκαετίες αργότερα, να σωθούν πηγαί
νοντας στο Λονδίνο, οι δύο φίλοι και οι δικοί τους μπήκαν ξανά 
επικεφαλής πολύπλευρων δραστηριοτήτων αλληλεγγύης. Τα κείμενα 
που έχουν επιλεγεί από τα γράμματα δείχνουν ότι ο Μαρξ και ο 
Ένγκελς κέρδιζαν όλο και κάποιους αστούς δημοκράτες και ουμανι- 
στές γι’ αυτά τα μέτρα βοήθειας και όλο και κάποιο διαβατήριο, που 
είχε εξασφαλιστεί με κρυφούς τρόπους, θα γλίτωνε τότε τη ζωή των 
καταδιωκόμενων κομμουν όρων.

Πολλά ντοκουμέντα κάνουν αναφορά για την καθημερινή αλληλεγ
γύη που ο Μαρξ και ο Ένγκελς ασκούσαν αθόρυβα, χρόνο με το 
χρόνο. Όπως όταν φτάνουν δύο ταξικά συνειδητοποιημένοι εργάτες 
από τη Ρηνανία, κυνηγημένοι από την πρωσική αστυνομία. Στο Λον
δίνο δεν μπορούν να βρουν δουλιά. Ο Μαρξ οργανώνει έναν έρανο, 
στον οποίο βοηθά και ο Ένγκελς, για να εξασφαλίσει στους δύο τη 
συνέχιση του ταξιδιού τους στις Ενωμένες Πολιτείες της Αμερικής. 
Έπειτα, γέροι και άρρωστοι παλιοί συναγωνιστές ή οι χήρες τους. 
απειλούνται να χαθούν στη μιζέρια. Ο Ένγκελς μαθαίνει γι' αυτό το 
γεγονός■ μερικοί απευθύνονται οι ίδιοι σ' αυτόν. Βοηθά προσωπικά 
όπου μπορεί· ενημερώνει τις εργατικές οργανώσεις ή το εργατικό 
κόμμα της κάθε χώρας και το παρακινεί να δίνει κάποιες μικρές 
υποστηρίξει σε άξιους βετεράνους και στις χήρες τους. Όταν κάποιοι 
συναγωνιστές φυλακίζονται ο Ένγκελς'τους ενθαρρύνει, ενδιαφέρεται 
να μάθει για τις εκεί συνθήκες ζωής. προσφέρεται να στείλει βιβλία 
όπου αυτό είναι δυνατό, κω ν' αλληλογραφεί μαζί τους. Αυτή 
ήταν η καθημερινότητα ανθρώπων για τους οποίους η αλληλεγγύη 
ήταν καρδιακή τους υπόθεση, που ήξεραν από τη δική τους εμπειρία 
τι δύναμη μπορεί αυτή να προσφέρει.

Ο τρόπος με τον οποίο ο Μαρξ κω ο Ένγκελς μετέφεραν την

19J



αλληλεγγύη στη συνείδησί] της εργατικής τάξης, μέσα στους οικονο
μικούς κω πολιτικούς αγώνες της εποχής τους. φαίνεται μέσα από τα 
κείμενα στο τέλος του βιβλίου. Ειδικά στα χρόνια που οι δύο φίλοι 
δρούσαν στο Γενικό Συμβούλιο της Διεθνούς Ένωσης Εργατών, 
οργάνωναν συχνά εράνους αλληλεγγύης για εργάτες που απεργούσαν. 
χωρίς να λαβαίνουν υπόψη τα σύνορα των χωρών, ή προσπαθούσαν 
με λόγο και γραφή να εμποδίσουν την προσχώρηση στους απεργοσπά
στες.

Άλλα ντοκουμέντα, για παράδειγμα, η δήλωση αλληλεγγύης για 
την Πολωνία και η εισήγηση για μια από κοινού μαζική διαδήλωση 
άγγλων και ιρλανδών εργατών, αφήνουν να φανεί πώς κόπιαζαν ο 
Μαρζ και ο Ένγκελς για να διαδόσουν ανάμεσα στους εργάτες την 
ιδέα της αλληλεγγύης με όλους τους καταπιεζόμενους λαούς. Ενώ η 
αστική τάξη τα έδινε όλα για να διχάσει την εργατική τάξη με τον 
εθνικισμό και το σωβινισμό, οι δύο φίλοι μάχονταν για τη «συμμαχία 
ανάμεσα στους εργάτες /...] στη βάση της πλήρους ισότητας»*.

Απεριόριστης επικαιρότητας είνω κυρίως εκείνα τα κείμενα, που 
έχουν σαν περιεχόμενο τη διεθνή αλληλεγγύη στην πάλη για την 
Ειρήνη. Καθώς ο Μαρξ και ο Ένγκελς θεωρούσαν τον αγώνα για την 
Ειρήνη σαν αναπόσπαστο συστατικό της ιστορικής αποστολής της 
εργατικής τάξης από την εμφάνιση του «Μανιφέστου του Κομμουνι
στικού Κόμματος», έτσι κω σαν πολιτικοί χρησιμοποιούσαν κάθε 
ευκωρία για να κάνουν συνείδηση των εργατών αυτή την ευθύνη. Κω 
ακόμα περισσότερο: να ενεργοποιήσουν κω να οδηγήσουν την εργατι
κή τάξη στην αποφασιστική παρέμβασή της κατά του πολεμικού 
κινδύνου και των υποκινητών του πολέμου: «Γιατί σ' εσάς πέφτει η 
ένδοξη αποστολή ν' αποδείξετε στον κόσμο, ότι τώρα επιτέλους η 
εργατική τάξη εισέρχετω [...] στη σκηνή της ιστορίας /.../ οαν αυτό
νομη δύναμη, που έχει συνείδηση της ευθύνης της κω είνω σε θέση να 
προσφέρει την ειρήνη, εκεί όπου εκείνοι που θέλουν να είναι οι κύριοί 
της. φωνάζουν για πόλεμο»**.

Αυτή η έκκληση από την πένα του Μαρξ απευθύνεται στη βορειοα- 
μερικάνικη εργατική τάξη το έτος 1869· ο Μαρξ και ο Ένγκελς

• Fr. Engels. «Briefe aus London. III. (Η συγκέντρωση στο Χάιντ Παρκ). MEW. 
τόμ. 18. σβλ. 190. (Βλ. σ’ αυτόν τον τόμο, σβλ. 233). ·

** Karl Marx: «Adresse an die Nationale Arbeilerunion der Vereinigten 
Staaten». MEW. τόμ. 16. σβλ. 356-357. (Βλ. σ’ αυτόν τον τόμο. σβλ. 225-226).
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αισθάνονται περηφάνεια όταν ένα χρόνο αργότερα γερμανοί και γάλλοι 
εργάτες έστελναν «ο ένας στον άλλον μηνύματα ειρήνης και φιλίας»’ 
πέρα από τα σύνορα και πέρα ακόμη από τα χαρακώματα■ η ελπίδα, ή 
μάλλον η βεβαιότητα και των δύο «ότι κανένας πόλεμος των κρατών 
δεν είναι ικανός να πισωγυρίσει για μεγάλο χρονικό διάστημα τον 
τροχό της ιστορίας»" και η σε πολλές παραλλαγές επαναλαμβανό
μενη προειδοποίησή τους προς το επαναστατικό εργατικό κίνημα: 
«για να γίνει καρποφόρο, χρειάζεται χρόνια Ειρήνης»*"— και μόνο 
αυτά τα λίγα παραδείγματα αναδείχνουν τον Μαρξ και τον Ένγκελς 
σε φλογερούς πρωτοπόρους μαχητές, από τις μέρες της 1ης Διε
θνούς, για το πρωταρχικό απ' όλα τ' ανθρώπινα δικαιώματα: το 
δικαίωμα μιας ζωής ειρηνικής, που θα βασίζεται στον προλεταριακό 
διεθνισμό και την αλληλέγγυα φιλία των λαών.

* Karl Marx: «Erste Adresse des Generalrats iiber den Deutsch - Fianzdsischen 
Krieg, MEW, τόμ. 17, σβλ. 7 (Βλ. σ' αυτόν τον τόμο, σβλ. 197)

** Ο Μαρξ κρος τους Πολ και Λάουρα Λαφάργκ, 28 Ιούλη 1870. (Βλ. σ' αυτόν 
τον τόμο. σβλ. 227-228).

*** Karl Marx: «Adresse an die Nationale Arbeilerunion den Vereinigten 
Staaten». MEW, τόμ. 16. σβλ. 356. (Βλ. σ' αυτόν τόν τόμο, σβλ. 225).
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Για την ουσία της αλληλεγγύης

Ένγκελς: Η κατάσταση της εργαζόμενης τάξης 
στην Αγγλία - 1845

Στην καθημερινή ζωή, ο εργάτης είναι πολύ πιο ανθρώπινος 
από τον αστό. Ανάφερα ήδη πιο πάνω ότι οι ζητιάνοι συνηθίζουν 
ν’ απευθύνονται σχεδόν μονάχα στους εργάτες και ότι γενικά 
γίνονται περισσότερα για τη συντήρηση των φτωχών, από τη 
μεριά των εργατών, παρά από τη μεριά της αστικής τάξης. [...] 
Γενικά, όμως, η ανθρωπιά των εργατών ξεχωρίζει παντού μ’ 
ευχάριστο τρόπο! Έχουν ζήσει οι ίδιοι τη σκληρή μοίρα και 
μπορούν έτσι να συμπάσχουν μ’ εκείνους που υποφέρουν γι’ 
αυτούς κάθε άνθρωπος είναι άνθρωπος, ενώ για τον αστό ο ερ
γάτης μετράει λιγότερο από άνθρωπος. Γι’ αυτό το λόγο, είναι πιο 
ευπρόσιτοι και φιλικοί, και παρ’ όλο που έχουν περισσότερο 
ανάγκη τα χρήματα από τους πλούσιους είναι λιγότερο προσηλω
μένοι σ’ αυτά. Το χρήμα έχει γι’ αυτούς αξία μόνο σε σχέση με το 
τι μπορούν ν’ αγοράσουν πραγματικά μ’ αυτό, ενώ για τον αστό 
έχει μια ιδιαίτερη, ενδογενή αξία, την αξία ενός θεού που κάνει 
έτσι τον αστό έναν πρόστυχο, βρωμερό «χρηματάνθρωπο». Ο 
εργάτης που δεν γνωρίζει αυτό το δέος για το χρήμα, δεν είναι 
τόσο αρπακτικός όσο ο αστός, που κάνει τα πάντα μόνο για να 
βγάλει χρήματα, που βλέπει σαν σκοπό της ζωής του τη συσσώ
ρευση σάκων με χρήματα.

Μαρξ: Ομιλία για την Πολωνία -1 8 4 7

Η ενοποίηση και συναδέλφωση των εθνών, είναι μια φράση 
που όλα τα κόμματα έχουν στο στόμα τους σήμερα και ειδικά οι 
αστοί υποστηρικτές του ελεύθερου εμπορίου. Βέβαια, υπάρχει 
κάποιο είδος συναδέλφωσης ανάμεσα στις αστικές τάξεις όλων 
των εθνών. Αυτή είναι η συναδέλφωση των καταπιεστών ενάντια 
στους καταπιεσμένους, των εκμεταλλευτών ενάντια στους εκμε
ταλλευόμενους. Όπως η αστική τάξη είναι ενωμένη και αδελφω
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μένη απέναντι στους προλετάριους της ίδιας χώρας, παρά τον 
ανταγωνισμό και τους αγώνες ανάμεσα στα μέλη της αστικής 
τάξης, έτσι οι αστοί όλων των χωρών είναι αδελφωμένοι και 
ενωμένοι, παρά την καταπολέμηση και τον ανταγωνισμό μεταξύ 
τους, στη διεθνή αγορά. Για να μπορούν οι λαοί να ενωθούν 
πραγματικά, θα πρέπει το συμφέρον τους να είναι κοινό. Για να 
μπορέσει να είναι κοινό το συμφέρον τους, θα πρέπει να καταρ- 
γηθούν οι τωρινές σχέσεις ιδιοκτησίας, γιατί οι τωρινές σχέσεις

ιδιοκτησίας επιβάλλουν την εκμετάλλευση ανάμεσα στους λαούς: 
Η κατάργηση των τωρινών σχέσεων ιδιοκτησίας είναι μόνο προς 
συμφέρον της τάξης των εργαζομένων. Μονάχα αυτή έχει τα 
μέσα για κάτι τέτιο. Η νίκη του προλεταριάτου κατά της αστικής 
τάξης είναι ταυτόχρονα νίκη κατά των εθνικών και βιομηχανικών 
συγκρούσεων, που σήμερα αντιπαραθέτουν εχθρικά τους διάφο
ρους λαούς μεταξύ τους. Η νίκη του προλεταριάτου κατά της 
αστικής τάξης είναι γι’ αυτό ταυτόχρονα το απελευθερωτικό σύν
θημα όλων των καταπιεσμένων εθνών.

Μαρξ: Ιδρυτική Διακήρυξη της Διεθνούς Ένωσης 
των Εργατών - 1864

Γι’ αυτό, το μεγάλο καθήκον της εργατικής τάξης είναι σή
μερα η κατάκτηση της πολιτικής εξουσίας. Αυτό φαίνεται να το 
έχει καταλάβει γιατί στην Αγγλία, στη Γαλλία, στη Γερμανία και 
στην Ιταλία εμφανίζεται ένα ταυτόχρονο ξαναζωντάνεμα και γί
νονται ταυτόχρονες προσπάθειες για την αναδιοργάνωση του 
Εργατικού Κόμματος. Έχει στα χέρια ένα από τα στοιχεία για
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την επιτυχία, τον αριθμό. Αλλά οι αριθμοί βαραίνουν στη ζυγαριά, 
μόνο αν τους ενώνει η οργάνωση και τους καθοδηγεί η γνώση. Η 
προηγούμενη πείρα έχει δείξει ότι η περιφρόνηση των δεσμών 
της αδελφοσύνης, που θα έπρεπε να συνδέουν και να παρακινούν 
τους εργάτες των διαφόρων χωρών να συμπαραστέκεται ο ένας 
στον άλλον σε όλους τους αγώνες τους για τη χειραφέτηση, θα 
τιμωρείται πάντοτε με την κοινή ματαίωση των ασύνδετων προ
σπαθειών τους. Αυτή η συνείδηση ήταν που παρότρυνε τους 
εργάτες διαφόρων χωρών να συγκεντρωθούν σε δημόσια συγκέν
τρωση στις 28 του Σεπτέμβρη 1864 στο Σαιντ Μάρτινς Χολ του 
Λονδίνου για να ιδρύσουν τη Διεθνή Ένωση.

Μια ξεχωριστή πεποίθηση εμψύχωνε εκείνη τη συγκέντρωση.
Αν η χειραφέτηση των εργατικών τάξεων απαιτεί τη σύμ

πραξη των εργατών από διάφορα έθνη, πώς θα μπορέσουν να 
εκπληρώσουν αυτό τον μεγάλο στόχο με μια εξωτερική πολιτική 
που επιδιώκει ανόσιους σκοπούς, που παίζει το παιχνίδι της. με 
τις εθνικές προκαταλήψεις και που κατασπαταλά το αίμα και το 
βιος του λαού σε πειρατικούς πολέμους; Δεν ήταν η φρόνηση των 
κυρίαρχων τάξεων αλλά η ηρωική αντίσταση της αγγλικής εργα
τικής τάξης ενάντια στην εγκληματική τους μωρία, που διαφύ- 
λαξε τη Δυτική Ευρώπη από μια υπερατλαντική σταυροφορία για 
τη διαιώνιση και προπαγάνδιση της δουλείας. Η ξεδιάντροπη 
επιδοκιμασία, η φαινομενική συμπάθεια ή η ηλίθια αδιαφορία με 
την οποία οι ανώτερες τάξεις της Ευρώπης παρακολουθούσαν την 
ύπουλη δολοφονία της ηρωικής Πολωνίας και την αρπαγή του 
ορεινού οχυρού του Καυκάσου από τη Ρωσία, καθώς και οι φοβε
ροί σφετερισμοί, που επιτράπηκαν χωρίς αντίσταση, αυτής της 
βάρβαρης δύναμης, της οποίος το κεφάλι βρίσκεται στην Πετρού
πολη και τα χέρια της σε κάθε κυβέρνηση της Ευρώπης, δίδαξαν 
στις εργατικές τάξεις το καθήκον να διεισδύσουν στα μυστικά

196



της διεθνούς πολιτικής, να παρακολουθούν τις διπλωματικές 
ενέργειες των αντίστοιχων κυβερνήσεων τους και όταν χρειάζε
ται να αντιτάσσονται σ' αυτές· κι όταν δεν μπορούν να τις απο
τρέψουν να ενώνονται, κάνοντας ταυτόχρονες καταγγελίες, και 
να επιβάλλουν τους απλούς νόμους της ηθικής και της δικαιο
σύνης, που θα έπρεπε να διέπουν τις σχέσεις των χωριστών 
ατόμων σαν υπέρτατων νόμων των σχέσεων ανάμεσα στα έθνη.

Ο αγώνας για μια τέτια εξωτερική πολιτική συμπεριλαμβάνε- 
ται στον γενικό αγώνα για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης.

Προλετάριοι όλων των χωρών,ενωθείτε!

Μαρξ: Πρώτη Διακήρυξη του Γενικού Συμβουλίου 
για τον γερμανο-γαλλικό πόλεμο - 1870

Η αγγλική εργατική τάξη απλώνει αδελφικά το χέρι τόσο 
στους γάλλους όσο και στους γερμανούς εργάτες. Έχει βαθιά 
πεποίθηση ότι, με οποιονδήποτε τρόπο κι αν τελειώσει ο επικεί
μενος απαίσιος πόλεμος, η συμμαχία των εργατών όλων των 
χωρών τελικά θα εξαλείψει τον πόλεμο. Καθώς η επίσημη Γαλλία 
και η επίσημη Γερμανία ρίχνονται σε μια αδελφοκτόνα μάχη, οι 
εργάτες στέλνουν μεταξύ τους μηνύματα ειρήνης και φιλίας. 
Αυτή η μοναδική, μεγαλειώδης πράξη, που δεν έχει προηγούμενο 
στην ιστορία του παρελθόντος, ανοίγει την προοπτική για ένα πιο 
φωτεινό μέλλον. Αποδεικνύει ότι, σε αντίθεση με την παλιά 
κοινωνία με την οικονομική της αθλιότητα και την πολιτική της 
παραφροσύνη, δημιουργείται μια καινούργια κοινωνία, της 
οποίας η διεθνής αρχή της .θα είναι η Ειρήνη, επειδή σε κάθε 
έθνος κυριαρχεί η ίδια αρχή: η εργασία!

Μαρξ- Γενικό Καταστατικό 
της Διεθνούς Ένωσης των Εργατών -1871

Παίρνοντας υπόψη ότι η χειραφέτηση της εργατικής τάξης 
πρέπει να κατακτηθεί από την ίδια την εργατική τάξη·

ότι ο αγώνας για τη χειραφέτηση της εργατικής τάξης δεν
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είναι αγώνας για ταξικά προνόμια και μονοπώλια, αλλά για ίσα 
δικαιώματα και υποχρεώσεις και για την εξάλειψη κάθε ταξικής 
κυριαρχίας-

ότι η οικονομική υποταγή του εργάτη στον ιδιοκτήτη των 
μέσων εργασίας, δηλαδή των πηγών της ζωής, βρίσκεται στη 
βάση όλων των μορφών της δουλείας, της κοινωνικής αθλιότητας 
του πνευματικού μαρασμού και της πολιτικής εξάρτησης-

ότι επομένως η οικονομική χειραφέτηση της εργατικής τάξης 
είναι ο μεγάλος τελικός σκοπός, στον οποίο πρέπει να υποταχθεί 
σαν μέσο κάθε πολιτικό κίνημα-

ότι όλες οι προσπάθειες που στοχεύουν σ’ αυτό το στόχο 
έχουν αποτύχει μέχρι τώρα από έλλειψη σύμπνοιας ανάμεσα 
στους διάφορους εργατικούς κλάδους κάθε χώρας και από την 
απουσία ενός αδελφικού δεσμού ανάμεσα στις εργατικές τάξεις 
των διαφόρων χωρών

ότι η χειραφέτηση της εργατικής τάξης δεν είναι ούτε τοπικό, 
ούτε εθνικό, αλλά ένα κοινωνικό καθήκον, που περιλαμβάνει 
όλες τις χώρες στις οποίες υπάρχει η σύγχρονη κοινωνία και που 
η εκπλήρωσή του εξαρτάται από την πρακτική και θεωρητική 
σύμπραξη των πιο προχωρημένων χωρών

ότι το σημερινό ξαναζωντάνεμα του κινήματος της εργατικής 
τάξης στις πιο προχωρημένες βιομηχανικές χώρες της Ευρώπης, 
ενώ ξυπνάει καινούργιες ελπίδες, απευθύνει ταυτόχρονα μια πα
νηγυρική προειδοποίηση να μην επαναληφθούν τα παλιά λάθη 
και απαιτεί την άμεση συνένωση των ασύνδετων ακόμη κινημά
των

γι' αυτούς τους λόγους, ιδρύθηκε η Διεθνής Ένωση Εργατών. 
Δηλώνει:
Ότι όλες οι ενώσεις και τα άτομα που προσχωρούν σ’ αυτήν 

παραδέχονται την αλήθεια, τη δικαιοσύνη και την ηθική σαν 
κανόνα συμπεριφοράς μεταξύ τους και προς όλους τους ανθρώ
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πους, άσχετα από το χρώμα, την πίστη και την εθνικότητά τους.
Καμιά υποχρέωση χωρίς δικαιώματα, κανένα δικαίωμα χωρίς 

υποχρεώσεις.
Και μ’ αυτό το πνεύμα συντάχθηκε το παρακάτω καταστατικό:

[...]
Άρθρο 6. Το Γενικό Συμβούλιο δρα σαν διεθνής αντιπροσω

πεία ανάμεσα στις διάφορες εθνικές και τοπικές ομάδες της 
Ένωσης, έτσι ώστε οι εργάτες μιας χώρας να ενημερώνονται 
συνεχώς για τα κινήματα της τάξης τους σε όλες τις άλλες χώρες· 
για να γίνεται ταυτόχρονα και κάτω από κοινή διεύθυνση μια 
έρευνα για την κοινωνική κατάσταση στις διάφορες χώρες της 
Ευρώπης, για να λαβαίνονται υπόψη ζητήματα γενικού ενδιαφέ
ροντος, που ανακινούνται από μια ένωση, απ’ όλες τις άλλες και 
για να μπορούν οι ενώσεις-μέλη να ενεργοποιούνται ταυτόχρονα 
και ομοιόμορφα σε περίπτωση ανάγκης λήψης άμεσων πρακτι
κών μέτρων όπως π.χ. σε διεθνείς διενέξεις.[...]

Άρθρο 10. Σε περίπτωση αλλαγής του τόπου διαμονής από 
μια χώρα σε άλλη, κάθε μέλος της Διεθνούς Ένωσης θα δέχεται 
την αδελφική υποστήριξη των οργανωμένων εργατών.

Άρθρο 11. Οι εργατικές ενώσεις, που προσχωρούν στη Διεθνή 
Ένωση, αν και είναι ενωμένες με έναν αιώνιο δεσμό αδελφικής 
σύμπραξης, διατηρούν ακέραια την υπάρχουσα οργάνωσή τους.

Μαρξ: Ομιλία για το Συνέδριο της Χάγης -1872

Πολίτες, ας θυμηθούμε εκείνη τη βασική αρχή της Διεθνούς: 
την αλληλεγγύη. Μόνο αν εδραιώσουμε αυτή τη ζωογόνο αρχή σε 
σταθερές βάσεις ανάμεσα στους εργάτες όλων των χωρών, θα 
φτάσουμε τον μεγάλο τελικό στόχο, που θέσαμε στον εαυτό μας. 
Η επανάσταση αυτή πρέπει να είναι αλληλέγγυα, αυτό μας διδά
σκει το μεγάλο παράδειγμα της Παρισινής Κομμούνας, που 
έπεσε, επειδή σε όλα τα κέντρα στο Βερολίνο, στη Μαδρίτη κλπ. 
δεν έγιναν κανενός είδους μεγάλα επαναστατικά κινήματα, που 
είναι αντάξια αυτού του δυναμικότατου ξεσηκωμού του παρισι
νού προλεταριάτου.

Σε ό,τι αφορά εμένα, θα συνεχίσω το έργο μου και θα δουλέψω
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ακατάπαυστα για να θεμελιώσω ανάμεσα σ’ όλους τους εργάτες 
αυτήν την τόσο γόνιμη για το μέλλον αλληλεγγύη. 'Οχι, δεν θ’ 
αποσυρθώ από τη Διεθνή και ολόκληρο το υπόλοιπο της ζωής μου 
θα είναι, όπως όλες οι προσπάθειές μου στο παρελθόν, αφοσιω- 
μένο για το θρίαμβο των κοινωνικών ιδεών, που κάποτε — να 
είστε βέβαιοι γι’ αυτό! — θα φέρουν την παγκόσμια κυριαρχία 
του προλεταριάτου.

Ένγκελς: Οι Ευρωπαίοι εργάτες το έτος 1877

Το εργατικό κίνημα δεν είχε ξεπεράσει μόνο την αναγκαιό
τητα αλλά και τη δυνατότητα ενός οποιουδήποτε τέτιου είδους 
τυπικού συνδέσμου. Το έργο όμως της μεγάλης εκείνης προλετα
ριακής οργάνωσης [της Διεθνούς Ένωσης Εργατών] όχι μόνο 
ολοκληρώθηκε πλήρως, αλλά η οργάνωση συνεχίζει τη ζωή της, 
πιο δυνατή παρά ποτέ με τον πολύ πιο ισχυρό δεσμό της σύμ
πνοιας και της αλληλεγγύης, στην ενότητα της δράσης και της 
πολιτικής, που εμψυχώνει τώρα την εργατική τάξη ολόκληρης 
της Ευρώπης και αποτελεϊ αδιαφιλονίκητα το δικό της μέγιστο 
επίτευγμα. Υπάρχει πλήθος διαφορετικών αντιλήψεων στους ερ
γάτες των διαφόρων χωρών ακόμη και μέσα στις ίδιες τις χώρες, 
δεν υπάρχουν όμως πια αιρέσεις, δεν υπάρχουν απαιτήσεις για 
δογματική ορθοδοξία και δογματική επικυριαρχία και υπάρχει 
ένα κοινό σχέδιο δράσης που αρχικά σχεδιάστηκε από τη Διεθνή, 
έχοντας όμως βρει γενική απήχηση σήμερα, γιατί παντού συνει
δητά ή σποραδι..ά βγήκε μέσα από τον αγώνα, από τις απαιτήσεις 
του κινήματος. Είναι ένα σχέδιο που ενώ προσαρμόζεται ελεύ
θερα στους διαφορετικούς όρους κάθε έθνους και κάθε τόπου, 
είναι παντού στις βασικές του γραμμές το ίδιο, αποτελώντας έτσι
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εγγύηση για ενιαίους σκοπούς και γενική συμφωνία για τα μέσα 
που θα χρησιμοποιηθούν για να επιτευχθεί ο κοινός στόχος: η 
απελευθέρωση της εργατικής τάξης από την ίδια την εργατική 
τάξη.

Ένγκελς: Το εργατικό κίνημα στην Αμερική 1887

Το γεγονός ότι οι εργαζόμενες μάζες αισθάνονται την ενότητα 
των δυσκολιών και των συμφερόντων τους, την αλληλεγγύη τους 
σαν τάξη απέναντι σε όλες τις άλλες τάξεις, ότι για να δόσουν 
έκφραση και αποτελεσματικότητα σ’ αυτό το συναίσθημα βάζουν 
σε κίνηση τον πολιτικό μηχανισμό που βρισκόταν σε ετοιμότητα 
για ένα τέτιο βήμα σε κάθε ελεύθερη χώρα, αυτό αποτελεί πάντα 
μόνο το πρώτο βήμα.

Το επόμενο βήμα συνίσταται στην εξεύρεση ενός κοινού φάρ
μακου γι’ αυτές τις κοινές παθήσεις και στην έκφρασή του στο 
πρόγραμμα του καινούργιου Εργατικού Κόμματος. Στην Αμε
ρική, τούτο το βήμα — που είναι το σημαντικότερο και το 
δυσκολότερο όλου του κινήματος — πρέπει ακόμη να γίνει.

Ένα καινούργιο κόμμα πρέπει να έχει συγκεκριμένο δεκτό 
πρόγραμμα, ένα πρόγραμμα που οι λεπτομέρειές του ενδεχο
μένως ν’ αλλάξουν με τις συνθήκες και με την εξέλιξη του ίδιου 
του Κόμματος, ένα πρόγραμμα όμως στο οποίο θα συμφωνεί σε 
κάθε δεδομένη στιγμή το Κόμμα. Όσο διάστημα αυτό το πρό
γραμμα δεν θα έχει ακόμη επεξεργαστεί, τόσο το Κόμμα θα 
υπάρχει σαν σπέρμα μόνο. Ίσως να έχει τοπική ύπαρξη, όχι όμως 
εθνική. Μπορεί να είναι Κόμμα ως προς τον ορισμό του, όχι 
όμως ακόμη στην πραγματικότητα.
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Ένγκελς: [Πρόλογος 
για την τέταρτη γερμανική έκδοση (1890) 

του «Μανιφέστου τον Κομμουνιστικού Κόμματος»]

«Προλετάριοι όλων των χωρών, ενωθείτε»! Όταν, εδώ και 
σαράντα δυο χρόνια, την παραμονή της πρώτης παρισινής επανά
στασης, όπου το προλεταριάτο εμφανίστηκε με δικές του διεκδική
σεις, διακηρύξαμε στον κόσμο αυτά τα λόγια, μονάχα μερικές 
φωνές μας απάντησαν.

Στις 28 Σεπτέμβρη 1864 όμως, οι προλετάριοι των περισσότε
ρων χωρών της Δυτικής Ευρώπης ενώθηκαν για να σχηματίσουν 
τη Διεθνή Ένωση των Εργατών, με τη δοξασμένη ιστορία της. Η 
ίδια η Διεθνής έζησε, βέβαια, μόνον εννιά χρόνια. Όμως δεν 
υπάρχει άλλη καλύτερη απόδειξη από τη σημερινή μέρα για το 
γεγονός ότι η αιώνια συμμαχία των προλετάριων όλων των χω
ρών που ιδρύθηκε απ’ αυτή ζει ακόμη και ζει πιο έντονα από κάθε 
άλλη φορά. Γιατί σήμερα που γράφω αυτές τις γραμμές, το προ
λεταριάτο της Ευρώπης και της Αμερικής επιθεωρεί τις δυνάμεις 
του, που για πρώτη φορά κινητοποιούνται σε μια στρατιά, κάτω 
από μια σημαία και για έναν άμεσο σκοπό: για το νομοθετικό 
καθορισμό της κανονικής οκτάωρης εργάσιμης ημέρας, που δια
κηρύχτηκε ακόμη από το 1866 από το Συνέδριο της Διεθνούς στη 
Γενεύη και ξανά ύστερα από το Εργατικό Συνέδριο του Παρισιού 
του 1889. Και το θέαμα της σημερινής ημέρας θα δείξει στους 
καπιταλιστές και στους γαιοκτήμονες όλων των χωρών ότι οι 
προλετάριοι όλων των χωρών είναι σήμερα πραγματικά ενωμέ
νοι.

Ας ήταν ο Μαρξ πλάι μου, να το 'βλεπε αυτό με τα ίδια του τα 
μάτια!

Λονδίνο, 1 Μάη 1890
Φ. Ένγκελς
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Αλληλεγγύη 
ανάμεσα σε συναγωνιστές

Οικονομικός απολογισμός της Σοσιαλδημοκρατικής 
Επιτροπής Προσφύγων στο Λονδίνο - 1850

Γι’ αυτό κάνουμε για άλλη μια φορά έκκληση για πόρους από 
το ίδιο το Κόμμα στη Γερμανία. Του λέμε ότι ο αριθμός και οι 
ανάγκες των προσφύγων στο Λονδίνο αυξάνονται με τον ίδιο 
ρυθμό που μειώνονται στην Ελβετία και τη Γαλλία και ελπίζουμε 
να μη φτάσουν τα πράγματα σε τέτιο σημείο, ώστε άνθρωποι 
που πήραν τα όπλα για την ελευθερία και την τιμή του γερμανι
κού λαού να είναι υποχρεωμένοι να βγάλουν το ψωμί τους ζητια
νεύοντας στις γωνιές του Λονδίνου.

Όλες οι προσφορές παρακαλούμε να σταλούν στη διεύθυνση:
Mr. Henry Bauer

64, Dean Street, Soho
London
Λονδίνο, αρχές Μάρτη 1850.
Η Σοσιαλδημοκρατική Επιτροπή Προσφύγων: Καρλ Μαρξ, 

Φρ. Ένγκελς, X. Μπάουερ, Λ. Βίλιχ, Καρλ Πφέντερ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

25 Αογούστου 1851

Αυτό όμως που πρέπει να κάνεις αμέσως, είναι να γράψεις 
στον Φίσερ στη Νέα Ορλεάνη, να του εξηγήσεις ολόκληρη τη 
βρώμικη κατάσταση και να τον ενημερώσεις ότι χρήματα θα 
συγκεντρώνει πλέον μόνο στο όνομα της εταιρίας «Φράιλιγκρατ», 
που είναι πολύ δημοφιλής. Το Κόμμα μας τα χρειάζεται απαραι- 
τήτως. Είναι το μόνο δραστήριο, το μόνο που βρίσκεται άμεσα 
στη μάχη ενάντια στην ομοσπονδιακή Βουλή και ενάντια σε 
θεούς και δαίμονες, ενώ μας λείπουν εντελώς τα χρήματα για 
προπαγάνδα. Από την άλλη μεριά, πρέπει να εξασφαλίσουμε
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χρήματα για τους φυλακισμένους μας που στη μεγάλη τους 
πλειοψηφία είναι τελείως άποροι.* Οι δυο αυτές όψεις μου φαί
νονται απλές, ώστε να ξεκαθαριστούν στον άνθρωπο. Αν μπορεί, 
ας κάνει τη συγκέντρωση των χρημάτων μυστικά, αφού η δράση 
μας μόνο να ενοχληθεί μπορεί από τα κουτσομπολιά των εφημε
ρίδων.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

24 Γενάρη 1852

Γράφω μερικές σειρές μόνο, επειδή μόλις έφτασε ένα γράμμα 
από τον Μπέρμπαχ από την Κολωνία, που θα ήθελα να το πάρεις 
αύριο κιόλας. Είναι απαραίτητο: 1) Να μου στείλεις ένα γράμμα 
για το κολωνικό ζήτημα* to the Editor of Times [για τον εκδότη 
των Times] μαζί με μερικές γραμμές που στέλνω εκ των προτέ- 
ρων στο corpus delicti [σώμα του εγκλήματος]. 2) Να κάνεις το 
ίδιο με το δικό σου όνομα στα Daily News αν και φυσικά το 
αυθεντικό corpus delicti, δηλαδή η ίδια η καταγγελία θα έχει 
υπογραφή «Α Prussian» [«'Ενας Πρώσος»] ή κάτι ανάλογο. Πι
στεύω ότι στους Times το «Δόκτωρ» και στα Daily News το 
«Manchester Merchant» [«'Εμπορος του Μάντσεστερ»] θα ται
ριάζει καλύτερα, δηλαδή θα έχει περισσότερες πιθανότητες να 
γίνει αποδεκτό. Ν’ αποκαλέσεις τ<ρυς ανθρώπους με τους τίτλους 
τους: Δρ. Μπέκερ, Δρ. (!) Μπύργκερς, Δρ. Ντάνιελς, Δρ. Κλάιν, 
Δρ. Γιακόμπι, Όττο (ένας διακεκριμένος χημικός στη Γερμανία), 
Ρέζερ και Νότγιουνγκ. Αυτό το δικαστήριο της Κολωνίας είναι 
το nec plus ultra [άκρον άωτον] της δειλίας.

* Βλέκε σημείωση στη σελίδα 106.
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Λαμβάνετε μέσα στο γράμμα: 1) Το χειρόγραφό μου: Αποκα
λύψεις για τη δίκη των κομμουνιστών στην Κολωνία. Το χειρό
γραφο αυτό έφυγε χτες για να τυπωθεί στην Ελβετία, και από κει 
να εκσφενδονιστεί στη Γερμανία σαν Etrennes [πρωτοχρονιάτικο 
δώρο] για τους κυρίους Πρώσους. Αν νομίζεις ότι στην αμερικά
νικη αγορά μπορούν να καλυφθούν τουλάχιστον τα έξοδα παρα
γωγής, δόσε το να τυπωθεί και απέναντι. Αν βγουν περισσότερα 
tant mieux [ακόμη καλύτερα]. Σ’ αυτή την περίπτωση θα πρέπει 
να επιστήσουμε προκαταβολικά στον τύπο την προσοχή, για να 
εντείνουμε την περιέργεια. Στην πιθανή της έκδοση στην Αμερι
κή η μπροσούρα να τυπωθεί ανώνυμα, όπως και στην Ελβετία. Το 
χιούμορ της μπροσούρας μπορείτε να το εκτιμήσετε αν αναλογι- 
στείτε ότι ο συντάκτης της από έλλειψη σε σκεπάσματα για τα 
οπίσθια και τα πόδια του είναι σχεδόν έγκλειστος και επιπλέον 
αντιμετώπιζε και αντιμετωπίζει αληθινά αποκρουστική μιζέρια ν’ 
απειλεί κάθε στιγμή την οικογένειά του. Η δίκη μ’ έσπρωξε ακόμη 
βαθύτερα στο λάκκο καθώς για πέντε βδομάδες, αντί να δουλεύω 
για το ψωμί έπρεπε να δουλέψω για το Κόμμα εναντίον των 
μηχανορραφιών της κυβέρνησης. Επιπλέον με απομάκρυνε τε
λείως από τους γερμανούς βιβλιοπώλες με τους οποίους ήλπιζα ν’ 
αποκαταστήσω επαφή για την Οικονομία* μου. Τελικά, η σύλ
ληψη του Μπέρμπαχ μου στέρησε τη δυνατότητα ν’ αξιοποιήσω 
τα «Μπρυμαίρ», που είχαν σταλεί με τη βοήθειά σου· το Μάη 
είχαν παραγγελθεί κιόλας 300 από κείνον. Η Ολλανδία, λοιπόν, 
βρίσκεται σε ανάγκη.

Εδώ στο Λονδίνο έχω διαδόσει γενικά ότι η μπροσούρα θα 
τυπωθεί στην Βόρεια Αμερική, ώστε να μπορέσω να κάνω, πίσω 
από την πλάτη των Πρώσων, την παραπλανητική κίνηση από την

• Εννοεί το έργο που σχεδίαζε να γράψει ο Μαρξ «Κριτική της Πολιτικής και της 
Εθνικής Οικονομίας», το οκοίο δούλευε με διακοκές αχό το 1843. Το 1851/1852 ο 
Μαρξ χροσχάθησε μάταια να βρει εκδότη για το βιβλίο. Αργότερα, tq συμπερά
σματα των οικονομικών του μελετών δημοσιεύτηκαν στα έργα Για την κριτική της 
Πολιτικής Οικονομίας και Το Κεφάλαιο.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Άντολφ Κλους στην Ουάσιγκτον

7 Δεκέμβρη 1852
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Ελβετία. Μαντεύουν ότι κάτι βρίσκεται σε εξέλιξη, και θα βά
λουν τώρα douaniers [τελωνειακούς] και αστυνομικούς στο Αμ
βούργο, στη Βρέμη και στο Λύμπεκ για να προσέχουν τι γίνεται.

2) Λαμβάνεις μια έκκληση για χρήματα για τους κρατούμε
νους από την Κολωνία και τις οικογένειές τους*. Στείλε το κεί
μενο σε διάφορες εφημερίδες. Ίσως να ήταν καλο αν δημιουργού
σατε και εσείς εκεί επιτροπές. Εδώ πρόκειται για μια δραστηριό
τητα του Κόμματος. Βλέπεις πως ο Έρνεστ Τζόουνς εμφανίζεται 
φανερά σαν μέλος του Κόμματος. Με ένα εισαγωγικό σημείωμα 
θα μπορούσατε ίσως με την υπογραφή σας να τονίσετε ιδιαίτερα 
ότι δεν πρόκειται για μια επαναστατική ζητιανιά της μορφής του 
Κίνκελ κλπ., αλλά για συγκεκριμένο κομματικό σκοπό, που οφεί
λει να εκπληρώσει η τιμή του Εργατικού Κόμματος.

Μια εκτεταμένη δήλωση [Καρλ Μαρξ-Φρίντριχ Ένγκελς: 
«Δήλωση στις συντακτικές επιτροπές των αγγλικών εφημερί
δων»] (που υπογράφεται από εμένα, τον Λούπους [Βίλχελμ Βολφ], 
τον Φράιλιγκρατ και τον Ένγκελς) για τις κυβερνητικές ατιμίες 
στη δίκη της Κολωνίας δημοσιεύθηκε σε διάφορα λονδρέζικα 
φύλλα. Αυτό που βέβαια αρρώστησε την πρωσική πρεσβεία είναι 
ότι τα πιο καθωσπρέπει και έγκαιρα λονδρέζικα εβδομαδιαία 
φύλλα ο Spectator και ο Examiner υιοθέτησαν αυτή την απροκά
λυπτη καταγγελία κατά της πρωσικής κυβέρνησης.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Φέρντιναντ Λασάλ στο Βερολίνο 

15 Μάρτη 1860

Με την ευκαιρία: Πριν μερικές ημέρες πήραμε γράμμα από 
τον Νότγιουνγκ. Ο φτωχός αυτός διάβολος μετά την αποφυλάκι- 
σή του* έχασε «λόγω μακροχρόνιας απουσίας» (!!!) το δικαίωμα 
παραμονής στην πατρίδα του το Μύλχαϊμ και του απαγορεύτηκε 
να κάνει την εμφάνισή του σε ακτίνα πέντε μιλιών από την 
Κολωνία. Έγινε φωτογράφος στο Μπρέσλαου και πήρε με πολύ κό-

* Βλέκε σημείωση στη σελίδα 106.
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no την άδεια διαμονής του. Τώρα είναι υποχρεωμένος να πληρώνει 
έξοδα εγκατάστασης, τρέχοντα έξοδα για το σπίτι και πολλά 
ακόμη άλλα έξοδα, που υπάρχουν, μόνο στα πρωσικά λεξικά. Το 
γεγονός ότι ο φουκαράς μετά την πολύμηνη φυλάκισή του, που 
τον άφησε και χωρίς πατρίδα (σε ποια χώρα συμβαίνουν τέτια 
πράγματα!), δεν μπορεί να τα καταφέρει, είναι εύκολο να το 
φανταστείτε, και με την απίθανη νομοθεσία που κυριαρχεί ακόμη 
εκεί, δεν μπορεί να επιβιώσει χωρίς να τακτοποιήσει όλους αυ
τούς τους μπελάδες. Δεν θα ήταν δυνατό να κάνετε κάτι εκεί για 
κείνον; Πριν από το 1848 τέτια πράγματα ήταν ανήκουστα στην 
επαρχία του Ρήνου και ακόμη και οι αστοί, που βοήθησαν να μας 
επιβληθούν τέτιοι νόμοι, είναι υποχρεωμένοι να βοηθήσουν ένα 
τέτιο άτυχο άνθρωπο. Χωρίς πατρίδα, λόγω μακράς απουσίας σ’ 
ένα πρωσικό κάτεργο — αυτό θα πρέπει να το πει κανείς σε 
κάποιον Άγγλο! Η διεύθυνσή του είναι Π. Νότγιουνγκ, φωτο
γράφο, Τσβίνγκεργκάσε Νο7, στα λουτρά. Με τις διασυνδέσεις 
σας στο Μπρέσλαου θα σας είναι εύκολο να κάνετε κάτι για 
κείνον. Κατά τ’ άλλα ο πρώην ράφτης μας, όπως φαίνεται, εξελί
χθηκε στο πανεπιστήμιο της φυλακής πολύ ωραία και γράφει 
πολύ πολιτισμένα.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

3 Ιούνη 1864

Για να κατανοήσεις γιατί σου γράφω, συμβαίνουν τα παρα
κάτω: Ο Μολ (και ένας ακόμη σύντροφός του [Γιούλιους Μέλ- 
χιορ]) είναι εργάτης από το Σόλινγκεν, που (μαζί με τον προανα- 
φερθέντα σύντροφο) απέφυγε να εκτίσει ποινή φυλάκισης 4 μη
νών (συνέπεια των εμφανίσεων του Λασάλ της προηγούμενης 
χρονιάς). Ο Κλίνγκς, επίσης εργάτης, είναι εντολοδόχος του 
βαρόνου Ίτσιγκ [Φέρντιναντ Λασάλ] για το Σόλινγκεν.

Οι δυο φυγάδες από το Σόλινγκεν ήλθαν εδώ να μ’ επισκε- 
φτούν [...].

Εδώ οι άνθρωποι αυτοί είναι τώρα στο πεζοδρόμιο. Τους 
στέλνουν 50 τάληρα από το Σόλινγκεν και ο τοπικός Σύνδεσμος
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των εργατών [Λονδρέζικος Μορφωτικός Σύλλογος] τους δίνει 2 
λίρες- εμείς κάτι θα μαζέψουμε ακόμη εδώ και θα ήταν καλό αν 
και στο Μάντσεστερ μπορούσαν να συγκεντρωθούν μερικές 
λίρες επιπλέον. Τα παλικάρια θα πρέπει να σταλούν στην Αμερι
κή γιατί εδώ σαν βιομηχανικοί εργάτες (μεταλλουργοί μαχαιριών 
του Σόλινγκεν κλπ.) είναι τελείως άχρηστοι για τη λονδρέζικη 
βιοτεχνία.

Για τους ανθρώπους από το Σόλινγκεν δεν υπάρχουν καθόλου 
χρήματα εδώ για να συγκεντρώσουμε- εννοείται όμως ότι θα σου 
στείλω εγώ κάτι γι’ αυτούς. Όταν φτάσει η ώρα να φύγουν πες 
μου να ξέρω πόσα χρήματα έχετε μαζέψει για το ταξίδι και πόσο 
κοστίζει.

Δεν βρίσκω το γράμμα του Φράιλιγκρατ. Η γυναίκα θα σου 
διηγηθεί τα νεότερα για την κατάσταση του Ούλμερς. Η γυναίκα 
του είναι νεκρή και δεν έχει τα χρήματα να τη θάψει. Πρέπει, 
λοιπόν, ο Σύλλογός μας να ενεργήσει αμέσως [Λονδρέζικος Μορ
φωτικός Σύλλογος]. Τα χρήματα θα πρέπει να τα στείλεις στον 
Φράιλιγκρατ.

Ο Ένγκελς από το Μάντσεστερ 
προς τον Μαρξ στο Λονδίνο

9 Ιούνη 1864

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Φρίντριχ Λέσνερ, στο Λονδίνο 

14 Φλεβάρη 1866

Από το παρακάτω γράμμα του Φράιλιγκρατ θα δεις για τι 
πρόκειται. Κάνε-ό,τι μπορείς.

Σε χαιρετώ 
Δικός σου Κ. Μ.
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Μια φίλη μου θα ταξιδέψει σε τρεις ή τέσσερις μέρες για το 
Παρίσι. Της δίνω κανονικά διαβατήρια για μερικά μέλη της 
Κομμούνας*, που βρίσκονται ακόμη κρυμμένα στο Παρίσι. Αν 
εσείς, ή κάποιος από τους φίλους σας εκεί, έχετε να κάνετε 
παραγγελίες, σας παρακαλώ να μου γράψετε.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Έντουαρντ Σπένσερ Μπίσλο στο Λονδίνο

12 Ιούνη 1871

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Όιγκεν Όσβαλντ στο Λονδίνο

21 Ιούλη 1871

Αγαπητέ Όσβαλντ,
θ α  σας γίνω βάρος για άλλη μια φορά για ένα διαβατήριο, που 

θεωρήθηκε από το γαλλικό προξενείο (βρίσκεται κιόλας στο Πα
ρίσι). Έχετε σώσει μέχρι τώρα ήδη 6 άτομα [Κομμουνάρους] με 
τη βοήθεια που προσφέρατε κι ένα τόσο ευγενικό έργο είναι η 
καλύτερη ανταμοιβή για τους κόπους σας.
Φιλικά δικός σας

* Στα τέλη Μάη του 1871 οι τελευταίοι μαχητές της Παρισινής Κομμούνας 
υπέκυψαν στην υπέρτερη δύναμη της αντεπανάστασης. Περισσότεροι αχό 30.000 
Κομμούνάροι. κυρίως κρατούμενοι, έχασαν μέσα σε λίγες μέρες τη ζωή τους. 
Πολλοί περισσότεροι αχό 40.000 φυλακίστηκαν, καταδικάστηκαν σε κάτεργα ή 
εκτοπίστηκαν στις υπερατλαντικές κτήσεις. Όποιος μπόρεσε να γλιτώσει αχό το 
λουτρό αίματος της αντεπανάστασης κρυβόταν προσωρινά και φυγαδευόταν στο 
εξωτερικό, συνήθως στο Λονδίνο.

Καρλ Μαρξ
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Αγαπητέ Όσβαλντ,
Σας συνιστώ ανεπιφύλακτα το φίλο μου Ζοζέφ Ροζβάντοβσκι. 

Ήταν Chef d’ etat major [επικεφαλής επιτελείου κατά τη διάρ
κεια της Παρισινής Κομμούνας] κάτω από τις διαταγές του στρα
τηγού Βρόμπλεβσκι. Είναι εξαιρετικός νέος, mais sans le sou 
[αλλα χωρίς δεκάρα]. Αυτό που προς το παρόν ψάχνει είναι να 
παραδίδει μαθήματα γαλλικών. Μόλις μάθει αγγλικά θα είναι 
δυνατό να φροντίσετε να βρείτε μια θέση μηχανικού γι’ αυτόν.

Μένει στη διεύθυνση: 9, Packington Street, Essex Road, Isling
ton.

Δικός σας Κ. Μαρξ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Χέρμαν Γιουνγκ στο Λονδίνο 

14 Αυγούστου 1871

Αγαπητέ Γιουνγκ,
Πείτε στον Λε Μουσύ (του οποίου το όνομα πρέπει να είναι 

Κονστάντ) να πάει, με την κάρτα που σου εσωκλείω, στον κύριο 
Ρόζενταλ, Ν.2, Red Lion Square. Πρέπει να πει ότι τον στέλνει ο 
κύριος Όιγκεν Όσβαλντ.

Ο Ρόζενταλ είναι Γάλλος, εβραϊκής καταγωγής, που ίσως 
μπορεί ν’ απασχολήσει τον Λε Μουσύ σαν σχεδιαστή, θα  ήταν 
βέβαια καλύτερα να μην πει πως είναι πρόσφυγας [της Κομ
μούνας].

Υπάρχουν δυο Ρόζενταλ, ο πατέρας και ο γιος. Ο Λε Μουσύ 
καλά θα κάνει να μιλήσει και με τους δύο. Πρέπει να πάει 
αμέσως, επειδή οι κενές θέσεις πρέπει να καλυφθούν μέσα σ' αυτή 
την εβδομάδα.

Στείλτε μου παρακαλώ και τον ιταλό καλλιτέχνη, δεν ξέρω το 
όνομά του, θυμάμαι όμως ότι τον είδα ανάμεσα στους πρόσφυγες. 
Ίσως μπορέσω να του βρω κάποια απασχόληση.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο
προς τον Όιγκεν Όσβαλντ στο Λονδίνο

24 Ιούλη 1871
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Προσθέτω και μερικές γραμμές για την κυρία Τομανόβσκι. 
Mes civilites & Madame Jung. (Τα σέβη μου στην κυρία 

Γιουνγκ].
Tout i  vous [ολοκληρωτικά δικός σας) Κ. Μαρξ

Ο Μαρξ από το Λ/πρώτον 
προς τον Φρίντριχ Μπόλτε στη Νέα Υόρκη 

25 Αογούστου 1871

Αξιότιμε κύριε Μπόλτε,
Βρίσκομαι εδώ δυο περίπου εβδομάδες, ύστερα από εντολή 

του γιατρού, επειδή η υγεία μου είναι πολύ κλονισμένη λόγω 
υπερκόπωσης. Όμως μάλλον θα επιστρέφω την άλλη εβδομάδα 
στο Λονδίνο.

Την επόμενη εβδομάδα θα λάβετε μια έκκληση του Γενικού 
Συμβουλίου [της Διεθνούς Ένωσης Εργατών) για τους πρόσφυγες 
κομμουνάρους. Η κύρια μάζα τους βρίσκεται στο Λονδίνο (αυτή 
τη στιγμή είναι πάνω από 80 με 90). Το Γ ενικό Συμβούλιο τους 
προστάτευσε μέχρι τώρα από την εξαθλίωση, οι οικονομικές μας 
όμως δυνατότητες έχουν συρρικνωθεί τόσο πολύ εδώ και δυο 
εβδομάδες, ενώ ο αριθμός των νεοφερμένων μεγαλώνει καθημε
ρινά, πράγμα που έχει σαν αποτέλεσμα να βρίσκονται σε πολύ 
αξιοθρήνητη κατάσταση. Ελπίζω από τη μεριά της Νέας Υόρκης 
να γίνει ό,τι είναι δυνατό. Στη Γερμανία όλοι οι πόροι του 
Κόμματος απορροφούνται ακόμη από τα θύματα των αστυνομι
κών διώξεων που γίνονται εκεί, τα ίδια και στην Αυστρία, επίσης 
στην Ισπανία και την Ιταλία. Στην Ελβετία όχι μόνο πρέπει μόνοι 
τους να υποστηρίξουν ένα μικρό, βέβαια, μέρος των προσφύγων, 
αλλά και να συμπαρασταθούν στα μέλη της Διεθνούς στο λοκ- 
άουτ του Σανκτ Γκάλεν". Στο Βέλγιο τέλος βρίσκεται ένα μικρό

* Στις 11 Ιούνη του 1871 στο Σανκτ Γκάλεν. οι εργαζόμενοι στην επεξεργασία 
υφασμάτων κατέβηκαν σε απεργία για ψηλότερους μισθούς και μείωση του χρόνου 
εργασίας. Στις 18 Ιούνη 800 απεργοί ανακοίνωσαν την προσχώρησή τους στη Διεθνή 
Ένωση Εργατών. Οι επιχειρηματίες κήρυξαν λοκ-άουτ. Η αλληλεγγύη της εργατικής 
τάξης τους ανάγκασε να τους ξαναπροσλάβουν και να μειωθεί ο χρόνος εργασίας στις
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μέρος των προσφύγων και οι Βέλγοι έχουν αναλάβει να βοηθούν 
για το πέρασμά τους στο Λονδίνο.

Σαν συνέπεια όλων αυτών των περιστάσεων όλα τα χρήματα 
που χρειάζεται η μάζα των προσφύγων στο Λονδίνο συγκεντρώ
θηκαν μέχρι τώρα αποκλειστικά στην Αγγλία. [...]

Στείλτε χαιρετισμούς στον Ζόργκε εκ μέρους μου. θ α  απαν
τήσω την επόμενη εβδομάδα στο γράμμα του.

Δικός σας Καρλ Μαρξ

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Αντόλφ Υμπέρ στο Λονδίνο 

15 Σεπτέμβρη 1871

Αγαπητέ μου πολίτη,
Πηγαίνεται αύριο (θα πρέπει όμως να είσαστε πριν από τις 

δέκα η ώρα το πρωί εκεί) στον κύριο Φυίς, 35, Richmond Terrace, 
Clapham Road.

Ο κύριος Φυίς είναι Γάλλος, παλιός πρόσφυγας, έμπορος. Μί
λησα μαζί του χτες για την περίπτωσή σας του είπα πως θα μου 
έκανε μεγάλη χάρη αν σας εξυπηρετούσε. Μου απάντησε πως 
ίσως θα μπορούσε να μεσολαβήσει για την πώληση μερικών από 
τους πίνακές σας. Δόστε την κάρτα που σας στέλνω, για να 
συστηθείτε στον κύριο Φ(υίς].

Με αδελφικούς χαιρετισμούς Καρλ Μαρξ

Ο Ένγκελς από το Μπράιτον 
προς τον Φριντριχ Λέσνερ στο Λονδίνο 

4 Μόρτη 1877

Αγαπητέ Λέσνερ,
Πήρα σήμερα το πρωί ένα γράμμα από τον Χόφμαν, 9, Hayes 

Court, Soho στον οποίο με τη δική σου μεσολάβηση έστειλα ήδη 
μια φορά δυο λίρες. Πριν από τα Χριστούγεννα έχασε ένα του 
παιδί, στις 15 Φεβρουάριου το δεύτερο και στις 25 Φεβρουάριου 
τη γυναίκα του. Με παρακαλεί να τον βοηθήσουμε επειδή τα 
έξοδα της ταφής για το παιδί δεν έχουν εξοφληθεί ακόμη, και
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αυτά για τη γυναίκα του, που πρόκειται να ενταφιαστεί σήμερα 
και που είναι 4 λίρες, δεν ξέρει από πού να τις βρει. Επειδή το 
γράμμα (από τις 28 Φεβρουάριου) έμεινε στο Λονδίνο, δεν μπό
ρεσα έγκαιρα να κάνω κάτι γι’ αυτόν, σήμερα είναι και Κυριακή, 
οπότε πάλι δεν γίνεται τίποτε. Έχε την καλοσύνη, και πήγαινε να 
δεις τον άνθρωπο, δες τι μπορεί να γίνει, πώς είναι η κατάστασή 
του κι αν έχεις 1 λίρα ή 30 σελίνια διαθέσιμα μπορείς να του τα 
δόσεις, ανάλογα με τις συνθήκες, στο όνόμά μου. Αλλιώς γράψε 
μου και πες τι νομίζεις ότι πρέπει να κάνουμε γι’ αυτή την υπόθε
ση- μπορώ να στείλω μια Post Office Ordre [ταχυδρομική επιτα
γή]. Προπαντός εξήγησε του ανθρώπου ότι έλαβα το γράμμα του 
μόλις σήμερα το πρωί κι έτσι δεν μπορούσα να κάνω τίποτε. [...] 

Η γυναίκα μου [Λύντια Μπαρνς] στέλνει χαιρετίσματα στη 
γυναίκα σου και σε σένα τον ίδιο.

Ο παλιός σου φίλος Φ. Ένγκελς

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Φέρντιναντ Ντόμελα Νιούβενχούις στη Χάγη 

11 Γενάρη 1887

Αγαπητέ φίλε Νιούβενχούις,
Διαβάζω από τις εφημερίδες ότι το αναθεωρητικό δικαστήριο 

επικύρωσε την καταδικαστική για σας απόφαση κι έτσι'λοιπόν θα 
πρέπει σύντομα να πάτε φυλακή. Δεν μπορώ να σας αφήσω να 
πάτε εκεί χωρίς να σας αποχαιρετήσω και να σας διαβεβαιώσω 
πως η συμπαράστασή μου θα σας συνοδεύσει στο κελί σας. 
Ελπίζω πως θα επιστρέψετε ακέραιος κοντά μας στις δραστηριό- 
τητές μας μετά την απομόνωση, με ακλόνητο το ηθικό σας. Σας 
παρακαλώ να με ενημερώσετε αν μπορεί να επικοινωνεί κανείς 
μαζί σας με αλληλογραφία ή έντυπο υλικό, όσο θα είσαστε κλει
σμένος μέσα, και αν σας επιτρέπουν να έχετε βιβλία ή να ασχο- 
λείσθε με το γράψιμο. [...]

Και τώρα για μια ακόμη φορά καλή τύχη! Οι καλύτερες ευχές 
όλων μας σας συνοδεύουν στη μοναξιά. Όταν περάσει αυτός ο 
χρόνος ελπίζω να ειδωθούμε στο Λονδίνο. Τους θερμότερους 
χαιρετισμούς από τους Λαφάργκ και τους Άβελινγκς και από τον 

δικό σας Φ. Ένγκελς
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Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Βίλχελμ Λίμπκνεχτ στο 
Μπόρσντορφ κοντά στη Λειψία 

23 Φλεβάρη 1888

Με την ευκαιρία, η χήρα του Πφέντερ ζει εδώ σε πολύ άθλιες 
συνθήκες. Εγώ, κάνω ό,τι μπορώ. Μόλις της έστειλα πάλι μερικές 
λίρες. Ο Σύνδεσμος [Λονδρέζικος Μορφωτικός Σύλλογος] έδοσε 
γι’ αυτήν μια συναυλία που είχε έσοδα περίπου 5 λίρες. Η ίδια 
είναι άρρωστη, η κόρη της ζωγραφίζει. Οι δυο τους κάνουν 
μικρές χειροτεχνίες, όλ’ αυτά όμως είναι πενιχρά. Δεν μπορεί το 
Κόμμα να τους εξασφαλίσει μια μικρή οικονομική ενίσχυση για 
τρεις μήνες; Ο γιατρός λέει πως μάλλον δεν θα μπορέσει να 
βγάλει το χειμώνα. Δες τι μπορείς να κάνεις. Πρέπει να εξασφα
λίσουμε και συντάξεις για τις χήρες των βετεράνων μας.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Άουγκουστ Μπέμπελ στο Βερολίνο 

8 Μάρτη 1892

Ο Ζίγκελ άρεσε σ’ όλους μας πάρα πολύ. Είναι ένας γερμανός 
εργάτης, με τον οποίο μπορεί κανείς να εμφανισθεί μπροστά στ’ 
άλλα έθνη. Δεν πρέπει να του καταλογίζεται το γεγονός ότι έφυγε 
για να ξεφύγει την εξαιρετικά σκληρή και συστηματική κατα
δίωξη. Οι ανθρακωρύχοι επειδή ακριβώς πρωτομπαίνουν στο κί
νημα διώκονται εξαιρετικά σκληρά και τα θύματα των διώξεων 
δεν μπορούν ακόμη να υπολογίζουν, ούτε στο ελάχιστο, στην 
συμπαράσταση των συναδέλφων τους· για τον ίδιο λόγο η αλλη
λεγγύη δεν έχει αναγνωριστεί ακόμα γενικά. Οι Κάνινγκχέιμ 
Γκράχαμ και ο Κέιρ Χάρντι του βρήκαν δουλιά στη Σκωτία, όπου 
θα τον ακολουθήσει και η οικογένειά του. Η εταιρία που δουλεύει 
θα του δόσει προκαταβολικά χρήματα και θα τ’ αφαιρέσει από το 
μισθό του. Προς το παρόν όμως θα είναι βαρύ γΓ αυτόν να τα 
ξεχρεώσει. Του έδοσα 5 λίρες για το ταξίδι στη Σκωτία και για τα 
έξοδα της αρχικής του εγκατάστασης, δύσκολα όμως μπορώ να 
κάνω περισσότερα. Δεν θα άρμοζε να του εγκρίνατε ένα επίδομα,

214



π.χ. 100-150 μάρκα; Διάβασα τα γράμματα που του έγραψε ο 
Σρέντερ και δεν θα πρέπει να περιμένει πολλά πράγματα από κει 
[από το Σύνδεσμο των Γερμανών Εργατών Ορυχείων], Σκεφτεΐτε 
την περίπτωση.

Ο Ένγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Πολ Λαφάργκ στο Λε Περί 

13 Γενάρη 1895

Πριν δεκατέσσερις ημέρες πήρα ένα γράμμα από τον Βαγιάν 
που περιείχε μερικά από τα νομοσχέδιά του. Υποσχέθηκα, μΐόλις 
βρω χρόνο, να του πω τη γνώμη μου γι’ αυτά. Τον ενημέρωσα 
καταρχήν ότι ο Βρόμπλεβσκι απευθύνθηκε από τη Νίκαια σε 
μένα για χρήματα· είχε ένα ατύχημα και έσπασε το χέρι του, μετά 
ήταν στο νοσοκομείο και τώρα βρίσκεται σε μεγάλη μιζέρια. Του 
έγραψα ότι τον βοήθησα όσο μπορούσα, ότι αυτό όμως ξεπερνάει 
τις δυνατότητές μου και ότι είμαι της άποψης πως οι κομμουνά- 
ροι και οι σοσιαλιστές βουλευτές θα πρέπει να το θεωρούν σαν 
τιμή τους να μην τον αφήσουν να πεθάνει της πείνας. Μου 
απάντησε πως θέλησαν να οργανώσουν έναν δημόσιο έρανο για 
τον Β[ρόμπλεβσκι], ότι ο ίδιος όμως αντιτάχτηκε σ’ αυτή την ιδέα 
και άρα δεν γίνεται τίποτε.

Γνωρίζετε εσείς κάτι σχετικά μ’ αυτό; Σαν αληθινός Πολωνός 
ο Β[ρόμπλεβσκι] δεν ξέρει να διαχειρίζεται τα χρήματα, τα ξο
δεύει ανοιχτοχέρα όταν έχει- ίσως έκανε τα ίδια μπροστά στο 
Β$γιάν και τους άλλους που θα μπορούσαν να τον ενισχύσουν. θα  
έπρεπε να παίρνει μια μικρή μηνιαία σύνταξη που να του κατα
βάλλεται σε μικρά ποσό. Νομίζω όμως ότι είναι ζήτημα τιμής για 
τον γαλλικό σοσιαλισμό, που δεν θα μπορούσε να επικαλείται πια 
την Κομμούνα του 1871 αν άφηνε τον τελευταίο στρατηγό της 
Κομμούνας να πεθάνει της πείνας. Πώς σκεφτόσαστε για το θέμα 
εσείς και οι άλλοι, ο Γκεντ που είναι Εθνοσύμβουλος;

215



Ο Ένγκελς από το Λονδίνο
προς τον Γκεόργκι Πλεχάνοφ στη Ζυρίχη

8 Φλεβάρη 1895

Ο Φ[ράιμπέργκερ] αναλαμβάνει ευχαρίστως να εξετάσει την 
Β[έρα] [Ζάσουλιτς], πώς όμως μπορούμε να την πείσουμε; Φυσικά 
ο Φ[ράιμπέργκερ] δεν μπορεί να πάει να τη βρει και να της πει 
απλό: ο Γκ. Π[λεχάνοφ] μου ανέθεσε να σας εξετάσω. Πρέπει 
εσείς ο ίδιος να μιλήσετε μαζί της και να την καταφέρετε να 
συμφωνήσει. Σ’ αυτή την περίπτωση το καλύτερο θα ήταν να μου 
το έλεγε, έτσι ώστε εγώ να φροντίσω τα υπόλοιπα. Ακόμη, αν 
θέλει η ίδια, μπορεί να κουβεντιάσει με τη Λουίζε Φ[ράιμπέρ- 
γκερ] και η Λουίζε τα κανονίζει μετά όλα τ’ άλλα. Αυτό σας 
προτείνω, αν όμως έχετε να υποδείξετε κάποιον άλλο δρόμο, που 
να οδηγεί στον επιθυμητό στόχο, να μου το πείτε και θα δούμε 
παραπέρα.
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Αλληλεγγύη στους πολιτικούς 
και οικονομικούς αγώνες

Ένγκελς: Οι θανατικές καταδίκες της Αμβέρσας - 1848

Το υποδειγματικό συνταγματικό κράτος Βέλγιο έδοσε μια και
νούργια λαμπρή απόδειξη για τους εξαιρετικούς θεσμούς του. 
Δεκαεπτά θανατικές καταδίκες με αφορμή τη γελοία ιστορία του 
«Risquons - Tout!». Δεκαεπτά θανατικές καταδίκες για να ξεπλύ
νουν την ντροπή που προκάλεσαν στο σεμνότυφο βελγικό έθνος 
μερικοί απερίσκεπτοι, μερικοί ελαφρόμυαλοι, γεμάτοι ελπίδα 
όταν προσπάθησαν να τινάξουν μια μικρή ακρούλα του συντα
γματικού μανδύα του! Δεκαεπτά θανατικές καταδίκες — τι βαρ
βαρότητα!

Η ιστορία του «Risquons-Tout» είναι γνωστή! Βέλγοι εργάτες 
συσπειρώθηκαν στο Παρίσι για να επιχειρήσουν μια ρεπουμπλι- 
κάνικη εισβολή στην πατρική τους γη. Βέλγοι δημοκράτες ήλθαν 
από τις Βρυξέλλες και υποστήριξαν την προσπάθεια. [...]

Αυτό το μηδαμινό, περίεργο επεισόδιο της επανάστασης του 
1848, που από τις πολλές προδοσίες και τις διαστάσεις που του 
δόθηκαν στο Βέλγιο, εξυπηρέτησε το Parquet [εισαγγελία] των 
Βρυξελλών σαν καμβάς, επάνω στον οποίο θα κεντούσαν την πιο 
κολοσσιαία συνωμοσία που έγινε ποτέ. Ο απελευθερωτής της 
Αμβέρσας, ο παλιός στρατηγός Μελινέ, ο Τεντέσκο, ο Μπολιού, 
κοντολογίς ανέμιξαν στην υπόθεσή τους τους πιο δραστήριους 
δημοκράτες των Βρυξελλών, της Λιέγης και της Γάνδης. Ο κύριος 
Μπαβάι θα είχε μπλέξει ακόμα και τον Ζοτράν από τις Βρυ
ξέλλες, αν ο κύριος Ζοτράν δεν είχε στην κατοχή του χαρτιά και 
δεν ήξερε πράγματα, που η δημοσίευσή τους θα εξέθετε κατά τον 
πιο εξευτελιστικό τρόπο ολόκληρη τη βελγική κυβέρνηση χωρίς 
ν’ αφήνει απ’ έξω τον σοφό Λέοπολντ. [...]

Είμαστε περήφανοι που είμαστε σε θέση ν’ αποκαλούμε φί
λους μας περισσότερους από έναν απ’ αυτούς τους «συνωμότες» 
που καταδικάστηκαν σε θάνατο όχι για κανέναν άλλο λόγο παρά 
γιατί είναι δημοκράτες. Και μπορεί ο ξεπουλημένος βελγικός
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τύπος να τους ρίχνει λάσπη, όμως εμείς τουλάχιστον θα διαφυλά- 
ξουμε την τιμή τους στους γερμανούς εργάτες. Αν η πατρική τους 
χώρα τους απαρνηθεί εμείς θα τους αναγνωρίσουμε.

Την ώρα που ο πρόεδρος απήγγειλε τη θανατική καταδίκη 
τους, εκείνοι ξέσπασαν μαχητικά φωνάζοντας: «Ζήτω η Δημο
κρατία!». Τόσο κατά τη διάρκεια της όλης διαδικασίας όσο και 
κατά την απαγγελία της απόφασης κράτησαν πραγματικά ακλό
νητη επαναστατική στάση.

Στους εργάτες της Κολωνίας -1 849

Τέλος σας προειδοποιούμε σχετικά με οποιοδήποτε πραξικό
πημα στην Κολωνία. Στη στρατιωτική κατάσταση που βρίσκεται 
η Κολωνία θα χανόσαστε αβοήθητοι. Είδατε με ποιον τρόπο στο 
Έλμπερφελντ η αστική τάξη στέλνει τους εργάτες στο μέτωπο 
και πώς κατόπιν τους προδίδει με τον πιο πρόστυχο τρόπο. Η 
κατάσταση πολιορκίας στην Κολωνία, που θα ήταν το αναγκα
στικό επακόλουθο κάθε ξεσηκωμού από την πλευρά σας τη στι
γμή αυτή, θα αποθάρρυνε ολόκληρη την επαρχία του Ρήνου. Οι 
Πρώσοι θα τα χάσουν με την ηρεμία σας.

Οι συντάκτες της Neue Rheinische Zeitung κλείνοντας σας 
ευχαριστούν για τη συμπαράσταση που τους δείξατε. Η τελευταία 
λέξη τους θα είναι παντού και πάντα: Απελευθέρωση της εργαζό
μενης τάξης!

Η Σύνταξη της «Neue Rheinische Zeitung»

Μαρξ: Η  ρωσική πολιτική απέναντι στην Τουρκία 
Το εργατικό κίνημα στην,Αγγλία -1853

Υπάρχει μια κατηγορία φιλανθρώπων ακόμα και σοσιαλιστών 
που θεωρούν τις απεργίες πολύ επιζήμιες για τα συμφέροντα των 
«ίδιων των εργατών» και που σαν κύρια αποστολή τους βλέπουν 
την εξεύρεση μιας μεθόδου που να εξασφαλίζει σταθερούς μέ
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σους μισθούς. Πέρ' από το γεγονός ότι ο βιομηχανικός κύκλος με 
τις διάφορες φάσεις του αποκλείει την ύπαρξη τέτιων μέσων 
μισθών, έχω αντίθετα εντελώς πεισθεί ότι οι διαδοχικές αυξήσεις 
και μειώσεις των μισθών καθώς και οι συγκρούσεις ανάμεσα 
στους βιομήχανους και τους εργάτες, που συνεχώς απορρέουν απ’ 
αυτό το γεγονός στην παρούσα οργάνωση της παραγωγής, αποτε- 
λούν τα απαραίτητα μέσα για να κρατηθεί ζωντανό το μαχητικό 
πνεύμα της εργατικής τάξης, να τη συσπειρώσει σε μία, μοναδική 
μεγάλη Ένωση ενάντια στους σφετερισμούς της κυρίαρχης 
τάξης. Επίσης για να αποτρέψει τους εργάτες από το να ικετεύουν 
την ευσπλαχνία και να γίνουν κάποια άβουλα, λιγότερο ή περισ
σότερο καλοθρεμμένα εργαλεία παραγωγής. Σε μια κοινωνική 
οργάνωση, που στηρίζεται στον ανταγωνισμό των τάξεων, πρέπει 
ν’ αναλάβουμε τον αγώνα εάν θέλουμε ν’ αποτρέψουμε τη σκλα

βιά όχι μόνο στα λόγια αλλά και στις πράξεις. Για να εκτιμή
σουμε σωστά την αξία των απεργιών και των οργανώσεων δεν 
πρέπει να μας εξαπατούν τα φαινομενικά ασήμαντα οικονομικά 
τους αποτελέσματα, αλλά να παρακολουθούμε προπαντός τις 
ηθικές και πολιτικές τους επιδράσεις. Χωρίς τις παρατεταμένες 
διαδοχικές φάσεις που περνάει η σύγχρονη βιομηχανία σε περιο
δικά επαναλαμβανόμενους κύκλους ύφεσης, αναζωογόνησης, 
ανόδου, κρίσης και εξαθλίωσης, με τις επακόλουθες διακυμάν
σεις των μισθών και την αδιάκοπη πάλη μεταξύ βιομηχάνων και 
εργατών, που συμβαδίζει με ακρίβεια μαζί με κάθε διακύμανση 
των μισθών και των κερδών, η εργατική τάξη της Μεγάλης 
Βρετανίας και ολόκληρης της Ευρώπης θα ήταν μια καταπιε
σμένη, αδύναμη σε χαρακτήρα, ξοφλημένη και υποταγμένη μάζα. 
Έτσι, η χειραφέτησή της από την ίδια τη δύναμή της θα αποδει- 
κνυόταν το ίδιο αδύνατη, όπως αυτή των δούλων της αρχαίας 
Ελλάδας και της Ρώμης.
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Μαρξ: Διακήρυξη του Γερμανικού Μορφω
τικού Εργατικού Συλλόγου του Λονδίνου 

για την Πολωνία· 1863

Ο Γερμανικός Μορφωτικός Εργατικός Σύλλογος του Λονδίνου 
ανέθεσε στην επιτροπή που υπογράφει, σε συμφωνία με έναν 
εκπρόσωπο της Πολωνικής Εθνικής Κυβέρνησης*, την οργάνωση 
ενός εράνου για την Πολωνία, ανάμεσα στους εργάτες της Αγ
γλίας, της Γερμανίας, της Ελβετίας και των Ενωμένων Πολι
τειών. Ακόμα κι αν η υλική βοήθεια που θα δοθεί στους Πολω
νούς μ’ αυτόν τον τρόπο θα είναι μικρή, η ηθική βοήθεια θα είναι 
γι’ αυτούς μεγάλη.

Το πολωνικό ζήτημα είναι και γερμανικό ζήτημα. Χωρίς μια 
ανεξάρτητη Πολωνία δεν μπορεί να υπάρξει μια ανεξάρτητη και 
ενιαία Γερμανία- δεν μπορεί να υπάρξει απελευθέρωση της Γερ
μανίας από τη ρωσική επικυριαρχία, που ξεκίνησε με την πρώτη 
διαίρεση της Πολωνίας.[...]

Η γερμανική εργατική τάξη σ’ αυτή την κρίσιμη στιγμή οφεί
λει στους Πολωνούς, στο εξωτερικό και στην ίδια της την τιμή, 
να κάνει έντονη διαμαρτυρία εναντίον της γερμανικής προδοσίας 
έναντι των Πολωνών, που συγχρόνως είναι προδοσία προς τη 
Γερμανία και την Ευρώπη. Στη σημαία της πρέπει να γράφει με 
φλογερό γράμματα αποκατάσταση της Πολωνίας, αφού ο αστικός 
φιλελευθερισμός διέγραψε αυτό το ένδοξο σύνθημα από τη δική 
του σημαία. Η αγγλική εργατική τάξη αποκόμισε αθάνατη ιστο
ρική τιμή, συντρίβοντας με ενθουσιώδεις μαζικές συγκεντρώσεις 
τις επανειλημμένες προσπάθειες των κυρίαρχων τάξεων για 
επέμβαση υπέρ των αμερικανών δουλοκτητών, παρά το γεγονός 
ότι η συνέχιση του αμερικανικού εμφυλίου πολέμου φορτώνει

• Η Κεντρική Εθνική Επιτροπή καθοδηγούσε την πολωνική εθνική εξέγερση που 
ξέσκασε το Γενάρη του 1863. Το Μάη του 1863 χαρακτηρίστηκε σαν «Εθνική 
Κυβέρνηση». Στη διάρκεια του αγώνα για την ανεξαρτησία της Πολωνίας ανακοίνωσε 
μια σειρά δημοκρατικών αιτημάτων της αγροτιάς, δεν τόλμησε όμως να τις επιβάλει 
με συνέπεια στους μεγαλογαιοκτήμονες. Επειδή η μάζα των αγροτών δεν ακολού
θησε την εξέγερση τα τσαρικά στρατεύματα κατάφεραν το φθινόπωρο του 1863 να 
τον καταστείλουν. Ο αγώνας μεμονωμένων τμημάτων των ξεσηκωμένων διάρκεσε 
μέχρι τα τέλη του 1864.
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στις πλάτες ενός εκατομμυρίου άγγλων εργατών τα πιο φοβερά 
βάσανα και στερήσεις.

Αν και η αστυνομοκρατία απαγορεύει στην εργατική τάξη στη 
Γερμανία να κάνει διαδηλώσεις σ’ αυτή την έκταση, δεν μπορεί 
παρ’ όλα αυτά να την υποχρεώσει σε καμιά περίπτωση να στιγμα
τιστεί η ίδια σαν συνένοχη της προδοσίας στα μάτια όλου του 
κόσμου.

Η υπογράφουσα επιτροπή παρακαλεί όπως τα χρήματα να 
αποστέλλονται στον κύριο Μπόλετερ, τον ιδιοκτήτη της Λέσχης 
του Συλλόγου, στη διεύθυνση No. 2. Nassau Street, Soho, Λον
δίνο. Η διάθεση των χρημάτων θα γίνει με τον έλεγχο του Συλλό
γου, και θα κάνει, μόλις το επιτρέψει ο σκοπός αυτού του εράνου, 
δημόσιο απολογισμό.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Βίλχελμ Λίμπκνεχτ στη Λειψία

4 Μάη 1866

Το Συνέδριο [της Διεθνούς Ένωσης Εργατών] στη Γενεύη, 
αναβλήθηκε για τις 3 Σεπτέμβρη του ίδιου χρόνου. Η Ένωση 
εξαπλώθηκε γρήγορα, κυρίως, στη Γαλλία. Πρόσφατα μας ακο
λούθησαν και ιταλικοί εργατικοί σύλλογοι. Στο Λονδίνο η προ
παγάνδα σημείωσε νέα άνοδο που οφείλεται μάλλον στις επιτυ
χημένες απεργίες των βοηθών των ραφτών και των εργατών 
σύρματος, που πραγματοποιήθηκαν με τη δική μας παρέμβαση 
και πέτυχαν τη ματαίωση της προγραμματισμένης εισαγωγής 
εργατών από τη Γαλλία, την Ελβετία και το Βέλγιο. Μια τέτια 
άμεση απόδειξη της πρακτικής χρησιμότητας της Ένωσής μας 
είχε τα αποτελέσματά της στον πρακτικό νου των "Αγγλων.

Στην τελευταία σελίδα αυτού του γράμματος θα βρεις μια 
«Προειδοποίηση» προς τους γερμανούς βοηθούς ράφτες που εξυ
πηρετεί τον ίδιο σκοπό. Σε παρακαλώ να φροντίσεις να δημο- 
σιευθεί στις γερμανικές εφημερίδες στις οποίες έχεις πρόσβαση.



Μαρξ: Προειδοποίηση 1866

Πριν κάμποσο καιρό, οι βοηθοί ράφτες του Λονδίνου σχημά
τισαν μια γενική Ένωση για να διεκδικήσουν τα αιτήματά τους 
από τους αρχιράφτες του Λονδίνου, που στην πλειοψηφία τους 
είναι μεγάλοι καπιταλιστές. Δεν επεδίωκαν μόνο να εξισορροπή
σουν τους μισθούς σε σχέση με τις αυξημένες τιμές των ειδών 
διατροφής αλλά και να θέσουν ένα τέλος στην εξαιρετικά βίαιη 
μεταχείριση των εργατών σ’ αυτόν τον κλάδο. Οι αρχιράφτες 
προσπάθησαν να σπάσουν αυτή την οργάνωση με προσέλκυση 
βοηθών ραφτών από το Βέλγιο, τη Γαλλία και την Ελβετία. Η 
Γραμματεία του Κεντρικού Συμβουλίου της Διεθνούς Ένωσης 
Εργατών δημοσίευσε μετά απ’ αυτό μια προειδοποίηση στις βελ
γικές, γαλλικές και ελβετικές εφημερίδες, που είχε πλήρη επιτυ
χία. Ο ελιγμός των αρχιραφτών του Λονδίνου αποτράπηκε- υπο
χρεώθηκαν να καταθέσουν τα όπλα και να ικανοποιήσουν τις 
δίκαιες απαιτήσεις των εργατών τους.

Έτσι, νικημένοι στην Αγγλία, προσπάθησαν τώρα να προκα- 
λέσουν αντίδραση από τη Σκωτία. Βέβαια, μετά τα γεγονότα στο 
Λονδίνο ήταν υποχρεωμένοι να εγκρίνουν και στο Εδιμβούργο 
καταρχήν μια αύξηση των μισθών κατά 15%. Ωστόσο, έστειλαν 
στα κρυφά πράκτορες στη Γερμανία για-να στρατολογήσουν έτσι 
βοηθούς ράφτες και να τους φέρουν από τις περιοχές του Αννόβε- 
ρου και του Μεκλεμβούργου στο Εδιμβούργο. Το πρώτο μπαρκά
ρισμα αυτού του είδους έγινε ήδη. Ο σκοπός της εισαγωγής αυτής 
είναι ο ίδιος όπως στην περίπτωση της εισαγωγής ινδών Coolies 
[αχθοφόρων] στην Τζαμάικα: η διαιώνιση της δουλείας.

Αν οι αρχιράφτες του Εδιμβούργου κατάφερναν με την εισα
γωγή από τη Γερμανία να σπάσουν τις παραχωρήσεις που ήδη 
έχουν κάνει τότε θα γινόταν αναπόφευκτο ένα πισωγύρισμα στην 
Αγγλία. Κανένας δεν θα το πλήρωνε ακριβότερα από τους ίδιους τους 
γερμανούς εργάτες, οι οποίοι είναι οι πιο πολυάριθμοι σε σχέση με 
τους εργάτες όλων των άλλων εθνών της ηπείρου στη Μεγάλη 
Βρετανία. Οι νεοφερμένοι γρήγορα θα υποβιβάζονταν σε θέση 
δουλοπάροικων.

Ακόμη, αποτελεί ζήτημα τιμής για τους γερμανούς εργάτες, ν’ 
αποδείξουν στο εξωτερικό πως ξέρουν, όμοια με τους αδελφούς
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τους στη Γαλλία, το Βέλγιο και την Ελβετία, να υπερασπίζονται 
το κοινό συμφέρον της τάξης τους και ότι δεν παραδίνονται σαν 
άβουλοι κολίγοι του κεφάλαιου στον αγώνα του ενάντια στην εργα
σία.

Με εντολή του Κεντρικού Συμβούλιου της Διεθνούς Ένωσης 
Εργατών.

Καρλ Μαρξ

Λονδίνο 4 Μάη 1866

Οι γερμανοί βοηθοί ράφτες, που θέλουν να πάρουν περισσό
τερες πληροφορίες για τις συνθήκες στην Βρετανία,, παρακαλούν- 
ται ν’ απευθύνουν τα γράμματά τους στη γερμανική κλαδική 
επιτροπή της λονδρέζικης Ένωσης Ραφτών στη διεύθυνση: Al
bert F. Haufe, Crown Public House, Hedden Court, Regent Street 
London.

Μαρξ: Οδηγίες για τους αντιπροσώπους 
του Προσωρινού Κεντρικού Συμβουλίου 

στα επιμέρους ζητήματα -1 8 6 7

2. Ενοποίηση των διεθνών προσπαθειών στην πάλη ανάμεσα 
στην εργασία και το κεφάλαιο με τη βοήθεια της Ένωσης.

(α) Το ζήτημα αυτό περιλαμβάνει γενικά ολόκληρη τη δραστη
ριότητα της Διεθνούς Ένωσης που στόχος της είναι να ενοποιή
σει και να γενικεύσει όλες τις μέχρι τώρα διασκορπισμένες προ
σπάθειες της εργατικής τάξης στις διάφορες χώρες για τη χειρα
φέτησή της.

(β) Μια ιδιαίτερη λειτουργία που άσκησε με επιτυχία μέχρι 
τώρα η Ένωσή μας είναι η αντίσταση κατά των μηχανορραφιών 
των καπιταλιστών, που είναι σε κάθε στιγμή έτοιμοι να αξιοποιή- 
σουν αρνητικά τους εργάτες από άλλες χώρες σαν όργανα ενάντια 
στους εργάτες των δικών τους χωρών σε περιπτώσεις απεργιών 
και ανταπεργιών. Ένα από τα μεγάλα καθήκοντα της Ένωσης
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είναι να κατορθώσει ώστε οι εργάτες των διαφόρων χωρών όχι 
μόνο να αισθάνονται σαν αδέλφια και σύντροφοι του απελευθερω
τικού στρατού, αλλά και να δρουν σαν τέτιοι.

Ο Μαρξ από το Λονδίνο 
προς τον Ένγκελς στο Μάντσεστερ 

11 Απρίλη 1868

θα  είδες από τους σημερινούς Times (τηλεγραφική ανταπό
κριση) ότι στη Γενεύη πετύχαμε ολοκληρωτική νίκη*, δηλαδή 
πετύχαμε να κατεβεί ο εργάσιμος χρόνος από 12 σε 11 ώρες και 
να αυξηθεί ο μισθός κατά 10%. Τα γεγονότα είχαν ως εξής: Μόλις 
έφυγες ήλθε ένας απεσταλμένος από τη Γενεύη. Το γεγονός αυτό 
ότι οι εργάτες έστειλαν απεσταλμένο στο Λονδίνο σ’ αυτή, τη 
φρικτή αυθαίρετη δίκη, ήταν καθοριστικό, όπως και παλαιότερα 
στην απεργία των εργατών μπρούντζου στο Παρίσι. Οι masters 
[επιχειρηματίες] πιστεύουν στη λονδρέζικη εξουσία και το πολε
μικό ταμείο. Αυτό θα έπρεπε να δείξει στους εργάτες της Αγγλίας 
και της ηπειρωτικής Ευρώπης τη δύναμη που θα είχαν μέσα από 
εμάς, θέτοντας πραγματικά τ’ απαραίτητα μέσα κλπ. στη διάθεσή 
μας.[...]

Τα παιδιά σου στέλνουν θερμούς χαιρετισμούς. Πραγματικά 
θα ήθελα για χάρη τους να έμενες στο Λονδίνο αντί στο Μάντσε
στερ.

* Το Μάρτη και τον Απρίλη του 1868, 3.000 οικοδόμοι έκαναν απεργία στη 
Γενεύη για τη μείωση του εργάσιμου χρόνου στις 10 ώρες, για αυξήσεις των μισθών, 
καθώς και για την εφαρμογή της ωρομίσθιας αμοιβής αντί του μεροκάματου. Την 
απεργία καθοδηγούσαν η γερμανόφωνη και η γαλλόφωνη Κεντρική Επιτροπή της 
Διεθνούς Ένωσης Εργατών στη Γενεύη. Έληξε με νίκη των εργατών.
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Μαρζ: Μήνυμα [του Γενικού Συμβουλίου 
της Διεθνούς Ένωσης Εργατών 
στην Εθνική Εργατική Ένωση 

των Ενωμένων Πολιτειών 1869]

Εργάτες!
Στο ιδρυτικό πρόγραμμα της Ένωσής μας δηλώναμε: «Η 

ηρωική αντίσταση της αγγλικής εργατικής τάξης ενάντια στην 
εγκληματική τρέλα των κυρίαρχων τάξεων και όχι η σοφία τους, 
είναι εκείνη που προστάτευσε τη Δυτική Ευρώπη από μια υπερ
ατλαντική σταυροφορία διαιώνισης και προπαγάνδας της δου
λείας.» Είναι τώρα η δική σας σειρά να εμποδίσετε έναν πόλεμο 
που 6ά είχε σαν μοναδικό αποτέλεσμα το πισωγύρισμα για ακα
θόριστο διάστημα, του αναπτυσσόμενου εργατικού κινήματος 
και στις δυο όχθες του ωκεανού.

Δεν χρειάζεται να σας πούμε ότι υπάρχουν ευρωπαϊκές δυνά
μεις που προσπαθούν με πείσμα να υποδαυλίσουν έναν πόλεμο 
ανάμεσα στις Ενωμένες Πολιτείες και την Αγγλία. [...]

Στο ευχετήριο μήνυμά μας προς τον κύριο Λίνκολν με την 
ευκαιρία της επανεκλογής του ως προέδρου, εκφράζουμε την 
πεποίθησή μας ότι ο αμερικανικός εμφύλιος πόλεμος θ’ αποδει- 
χθεί εξίσου σοβαρός για την πρόοδο της εργατικής τάξης, όπως 
αποδείχτηκε σοβαρός για την πρόοδο της αστικής τάξης ο αμερι
κάνικος απελευθερωτικός πόλεμος. Και πραγματικά, το νικηφόρο 
τέλος του πολέμου κατά της δουλείας άνοιξε μια καινούργια 
εποχή στα χρονικά της εργατικής τάξης. Από τότε γεννήθηκε στις 
ίδιες τις Ενωμένες Πολιτείες ένα αυτοτελές εργατικό κίνημα, το 
οποίο τα παλιά κόμματα και οι επαγγελματίες πολιτικοί τους το 
βλέπουν με άσχημο μάτι. Για να καρποφορήσει το εργατικό 
κίνημα χρειάζεται ειρηνικά χρόνια. Για να το καταπνίξουν θέ
λουν πόλεμο μεταξύ των Ενωμένων Πολιτειών και της Αγγλίας. 
[·■·]

Γιατί σ’ εσάς πέφτει το ένδοξο καθήκον να αποδείξετε στον 
κόσμο ότι τώρα επιτέλους η εργατική'τάξη δεν μπαίνει πια στη 
σκηνή της Ιστορίας σαν εξαρτημένη συνοδεία, αλλά σαν αυτό
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νομη δύναμη, που έχει συνείδηση της ευθύνης της και που είναι 
σε θέση να προσφέρει Ειρήνη, εκεί όπου αυτοί που θέλουν να 
είναι οι κύριοί της φωνάζουν για πόλεμο.

Μαρξ: Η  κήρυξη ανταπεργίας στους οικοδόμους 
στη Γενεύη - 1870

Συνάδελφοι!
Οι εργολάβοι της Γενεύης έφτασαν μετά από ώριμη σκέψη 

στο συμπέρασμα ότι «η απεριόριστη ελευθερία της εργασίας» είναι 
η πιο κατάλληλη για να προάγει τη μοίρα του εργαζόμενου πλη
θυσμού. Για να εξασφαλίσουν αυτή την ευλογία για τους εργάτες 
τους, αποφάσισαν να εφαρμόσουν ένα αγγλικό κόλπο στις 11 
Ιούνη, δηλαδή να κηρύξουν ανταπεργία σε όλους τους εργάτες 
που μέχρι τότε δούλευαν.

[...] Αυτή η απειλή εφαρμόστηκε με ακρίβεια. Οι εργολάβοι, 
ανικανοποίητοι από την ανταπεργία, απαίτησαν με δημόσια συν
θήματα από την ομοσπονδιακή κυβέρνηση τη βίαιη διάλυση της 
Διεθνούς Union [Ένωσης Εργατών] και την απέλαση των ξένων 
από την Ελβετία*. Η καλοπροαίρετη και πραγματικά φιλελεύθερη 
προσπάθειά τους να ξαναποκαταστήσουν την «απεριόριστη 
ελευθερία της εργασίας» ναυάγησε λόγω μιας μαζικής συγκέν
τρωσης και μιας διαμαρτυρίας των άλλων — μη οικοδόμων — 
ντόπιων εργατών.

Τα μη οικοδομικά συνδικάτα της Γενεύης σχημάτισαν μια 
επιτροπή, που διαχειρίζεται τις υποθέσεις εκείνων που υπέστη
σαν την ανταπεργία. Διάφοροι, που είχαν κλείσει συμβόλαια για 
καινούργιες οικοδομές με τους εργολάβους, θεώρησαν ως λή- 
ξασες τις υποχρεώσεις τους και πρότειναν στους εργάτες να 
δουλέψουν για δικό τους λογαριασμό. Οι προτάσεις αυτές υιοθε- 
τήθηκαν χωρίς δισταγμό. Οι ανύπαντροι έφυγαν για τις δουλιές

• Στις 2 Ιούνη του 1870, οι ενωμένοι εργολάβοι στο καντόνι της Γενεύης 
έριχναν, μβ μια διακήρυξή τους, τη γενική ευθύνη της απεργίας στη Γενεύη στη 
Διεθνή Ένωση Εργατών και απαιτούσαν αχό την κυβέρνηση να απελάσει όλους τους 
«αλλοδαπούς κου απειλούσαν την εσωτερική και εξωτερική ασφάλεια της Ελβετίας».
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όσο πιο γρήγορα μπορούσαν. Παρ’ όλ’ αυτά όμως, έμειναν περί
που 2.000 οικογένειες χωρίς τα απαραίτητα μέσα για την επιβίω
σή τους. Το Γενικό Συμβούλιο [της Διεθνούς Ένωσης Εργατών] 
καλεί γι’ αυτό τους εργάτες και τις εργάτριες του πολιτισμένου 
κόσμου να συμπαρασταθούν στους οικοδόμους της Γενεύης, στον 
αγώνα τους ενάντια στον καπιταλιστικό δεσποτισμό, τόσο με 
ηθικά όσο και με υλικά μέσα.

Ο  Μ αρξ από το Λονδίνο  
προς τον Π ολ και τη Λάουρα Λαφάργκ στο Παρίσι 

2 8  Ιούλη 1870

Όποια και αν είναι τα πρώτα πολεμικά γεγονότα, τα πρά
γματα θα γίνουν πολύ σοβαρά. Ακόμη και μια πρώτη μεγάλη 
γαλλική νίκη δεν θα ήταν καθοριστική επειδή ο γαλλικός στρατός 
συναντά τρία μεγάλα οχυρά στο δρόμο του: τη Μαγεντία, την 
Κόμπλεντς και την Κολωνία που είναι έτοιμες για άμυνα με
γάλης διάρκειας.

Τέλος, η Πρωσία έχει μεγαλύτερη στρατιωτική δύναμη από 
τον Βοναπάρτη. Είναι μάλιστα, πιθανό οι Πρώσοι να διαβούν τα 
γαλλικά σύνορα και να μετατρέψουν «le sol sacre de la partie» 
[«το άγιο έδαφος της πατρίδας»] — σύμφωνα με τους σωβινιστές 
του Corps legislatif [της νομοθετικής συνέλευσης] αυτό το sol 
sacre βρίσκεται στη γαλλική μόνο πλευρά του Ρήνου — σε πολε
μική σκηνή!

Και τα δύο έθνη θα θυμούνται το ανέκδοτο με τους δύο ρώ- 
σους ευγενείς και τους δύο εβραίους δουλοπάροικούς τους που 
τους συνόδευαν. Ο ευγενής Α χτυπά τον Εβραίο του ευγενή Β 
οπότε ο Β απαντά: «Αφού χτυπάς τον Εβραίο μου, θα χτυπήσω κι 
εγώ τον Εβραίο σου». Φαίνεται έτσι ότι τα δύο έθνη είναι συμφι
λιωμένα με τους δεσπότες τους, αφού το καθένα επιτρέπει στον 
οποιονδήποτε να χτυπά το δεσπότη του άλλου έθνους. [...]

Είναι ένα αηδιαστικό θέατρο και από τις δύο πλευρές.
Αποτελεί όμως παρηγοριά ότι οι εργάτες, τόσο της Γερμανίας 

όσο και της Γαλλίας, διαμαρτύρονται. Ευτυχώς, ο πόλεμος των 
τάξεων έχει και στις δύο χώρες τόσο εξελιχθεί, ώστε κανένας
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πόλεμος ανάμεσα στα κράτη δεν μπορεί να πισωγυρίσει τον 
τροχό της ιστορίας για μεγάλο χρονικό διάστημα. Πιστεύω αντί
θετα ότι ο τωρινός πόλεμος θα οδηγήσει σε αποτελέσματα, που οι 
«επίσημοι» δεν τα περιμένουν σε καμιά περίπτωση.

Ο  Έ νγκελς από το Λονδίνο 
προς τον Φ ίλιπ  Κένεν στην Αμβέρσα  

5 Απρίλη 1871

Αγαπητέ πολίτη,
Όπως σας έγραψα στο τελευταίο μου γράμμα το θεώρησα 

χρέος μου να υποβάλω το περιεχόμενο του γράμματός σας, σχετι
κά με την απεργία των καπνεργατών, στη χτεσινή βραδινή συνε
δρίαση του Γενικού Συμβούλιου. Ταυτόχρονα, παρακάλεσα το 
Συμβούλιο να χορηγηθεί κάθε δυνατή βοήθεια και υποστήριξη 
στα μέλη μας από την Αμβέρσα.

Σ’ αυτό βρήκα ζωηρή υποστήριξη ιδιαίτερα από τον πολίτη 
Κον, τον πρόεδρο των εργατών πούρων στο Λονδίνο- προηγού
μενα είχε πληροφορήσει το Συμβούλιο ότι οι εργάτες του δικού 
του συνδικάτου ενέκριναν ένα δάνειο 150 λιρών — είναι περίπου 
3.750 φράγκα — για τα αδέλφια τούς στην Αμβέρσα και ότι η 
ένωση των βέλγων εργατών πούρων που δουλεύουν εδώ, ενέκρινε 
20 λίρες και ότι ήθελε να παρακινήσει άλλο ένα συνδικάτο εδώ 
καθώς και τους εργάτες πούρων του Λίβερπουλ να εγκρίνουν 
προκαταβολές για την υποστήριξη της απεργίας κλπ.

Μετά από αυτά το Συμβούλιο αποφάσισε ομόφωνα:
1. Να συνταχθεί, να τυπωθεί και να σταλεί αμέσως έκκληση 

σε όλα τα αγγλικά συνδικάτα στο Λονδίνο και στην επαρχία για 
να τους καλέσουν να υποστηρίξουν τους απεργούς στην Αμ
βέρσα.

2. Να σταλεί αντιπροσωπεία του Συμβουλίου στα μεγάλα 
κεντρικά συνδικάτα στο Λονδίνο, με τα οποία βρισκόμαστε σ' 
επαφή, για να τους κερδίσουμε για τον ίδιο σκοπό.

Αφού μάθαμε από τον πολίτη Κον ότι ήδη έκαναν τα αναγκαία 
βήματα για εμποδίσουν την πρόσληψη Ολλανδών εργατών πού
ρων από τους βιομήχανους της Αμβέρσας και ότι ούτε εδώ στην
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Αγγλία δεν θα είχαν προοπτική επιτυχίας τέτιου είδους προσπά
θειες, δεν μπόρεσα να κάνω τίποτε άλλο γι’ αυτούς παρά να 
γράψω ένα μικρό σημείωμα για τη γερμανική εφημερίδα μας 
« Volksstaat» στη Λειψία, στο οποίο αναφέρω την κήρυξη της απερ
γίας κω αναθέτω στους γερμανούς εργάτες πούρων την υποχρέωση 
να εμποδίσουν κάθε πρόσληψη εργατών για την Αμβέρσα και αν 
είναι δυνατό να μας διαθέσουν χρήματα για την υποστήριξη της 
απεργίας. Αυτό το σημείωμα θα δημοσιευθεί την επόμενη εβδο
μάδα * Επίσης παρακάλεσα το συντάκτη [Βίλχελμ Λίμπκνεχτ] να 
ενδιαφερθεί για την υπόθεση.[...]

Το θεωρώ χρέος μου να κάνω οτιδήποτε για τους εργάτες της 
Αμβέρσας που έχω την τιμή να εκπροσωπώ εδώ στο Συμβούλιο, 
πληροφορήστε με μόνο για κάθε τι που συμβαίνει.

Δεχτείτε τους αδελφικούς μου χαιρετισμούς.
Φρίντριχ Ένγκελς

Ένγκελς: Για την απεργία τω ν εργατώ ν πούρων 
στην Αμβέρσα -1 8 7 1

Στην Αμβέρσα 500 εργάτες πούρων είναι εκτός εργασίας. Από 
την πλευρά των βιομηχάνων τους τίθεται η επιλογή: ή να διαλύ- 
σουν το συνδικάτο τους (που ανήκει στη Διεθνή Ένωση Εργα
τών) ή ν’ απολυθούν. Η αξίωση αυτή απορρίφθηκε αποφασιστικά 
απ’ όλους χωρίς εξαίρεση και έτσι οι βιομήχανοι έκλεισαν τα 
εργοστάσιά τους.

Οι εργάτες έχουν 6.000 φράγκα (1.600 τάληρα) στο ταμείο 
τους. Ήδη έχουν έρθει σε επαφή με τους καπνεργάτες πούρων 
της Ολλανδίας και της Αγγλίας και εμποδίστηκε κάθε πρόσληψη 
εργάτων από εκεί. Από την Αγγλία θα πάρουν ένα σημαντικό 
χρηματικό ποσό ως υποστήριξη· 176 λίρες (1.200 τάληρα) έχουν 
ήδη σταλεί και γίνονται προσπάθειες για παραπέρα βοήθεια. 
Πρέπει να σημειώσουμε ότι οι εργάτες της Αμβέρσας ζητούν 
μόνο προκαταβολή αφού δηλώνουν ότι μπορούν να επιστρέψουν

• Βλέκε ο’ αυτόν τον τόμο οελ. 229-230.
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κάθε προσφερόμενη βοήθεια. Ελπίζουμε οι γερμανοί εργάτες 
πούρων ή άλλα συνδικάτα, να μη .διστάσουν να βοηθήσουν τ’ 
αδέλφια τους στην Αμβέρσα, εφόσον μπορούν. Οι χρηματικές 
αποστολές μπορούν να στέλνονται στη διεύθυνση: Ph. Coenen, 
Boomgaardsstraat 3, Antwerpen. Σε κάθε περίπτωση όμως απο
τελεί υποχρέωσή τους ν’ αποτρέψουν τους γερμανούς εργάτες 
πούρων να πάνε να εργαστούν στην Αμβέρσα όσον καιρό οι 
βιομήχανοι εκεί εμμένουν στις αξιώσεις τους.

Ο  Έ νγκελς από το Λονδίνο 
στον Φ ίλιπ Κ ένεν στην Αμβέρσα  

4  Αυγούστου 1871

Αγαπητέ πολίτη Κένεν,
Έλαβα τα δύο γράμματά σας, εκείνο της 1 ης Μαΐου και της 

1ης του μηνός κανονικά. Κατάλαβα απ’ αυτά πως οι εργάτες 
πούρων της Αμβέρσας δεν ήταν μέλη της Διεθνούς και πως 
μάλιστα ακόμη και σήμερα δεν έγιναν. Με παραξενεύει πολύ το 
γεγονός ότι αυτό δεν μας γνωστοποιήθηκε αμέσως μόλις ξεκί
νησε η απεργία γιατί όλα όσα κάναμε εδώ πέρα γΓ αυτούς — και 
δεν ήταν μικροπράγματα αφού συγκεντρώσαμε γΓ αυτούς πάνω 
από 15.000 φράγκα χρηματική βοήθεια — το κάναμε νομίζοντας 
ότι βοηθάμε μέλη της Διεθνούς. Και μαθαίνουμε τώρα ότι όχι 
μονάχα δεν ανήκουν σε μας, ούτε και μας ακολούθησαν ύστερα 
απ’ όλα όσα κάναμε γι’ αυτούς! Αυτό είναι πραγματικά βαρύ και 
σε ό,τι αφορά τον εαυτό μου αποφάσισα να μην κάνω τίποτα πια 
για αχάριστους σαν κι αυτούς. Συνιστά αλληλεγγύη για τους 
κύριους αυτούς το να δέχονται τα χρήματα άγγλων και άλλων 
εργατών, που τους τα βρήκε η Διεθνής, και αφού τα πήραν να μη 
θέλουν να ενταχθούν στην Ένωσή μας, ώστε ν’ αποδείξουν μ’ 
αυτόν τον τρόπο ότι είναι πρόθυμοι να ενεργήσουν ανάλογα για 
τους άλλους; Κάτι τέτιο δεν ανταποκρίνεται στην αντίληψή μας
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και δεν αποτελεί καθήκον της Διεθνούς να δουλεύει για τέτιους 
ανθρώπους. Όποιος αξιώνει τη βοήθεια της Ένωσής μας πρέπει 
να είναι πρόθυμος από την πλευρά του να συνεισφέρει το μερίδιό 
του στα βάρη και η πιο μικρή απόδειξη γι’ αυτό θα ήταν να γίνει 
μέλος της. Άνθρωποι που άπαιτούν χρήματα από τη Διεθνή 
κάνοντας μεγάλο θόρυβο ενώ ταυτόχρονα δεν δέχονται να έρθουν 
κοντά μας είναι άξιοι να συνεχίσουν να είναι θύματα της εκμε
τάλλευσης της αστικής τάξης, επειδή απορρίπτουν το μοναδικό 
γιατρικό ενάντια στην εκμετάλλευση της αστικής τάξης: τη συνέ
νωση και οργάνωση των εργατών ολόκληρης της Ευρώπης. [...] 

Χαιρετισμούς και αδελφικότητα
Φριντριχ Ένγκελς

Ένγκελς: Σ τους πολίτες αντιπροσώπους 
στο ισπανικό συνέδριο στη Σαραγόσα - 1 8 7 2

Είναι πιθανό, η έκταση των διώξεων που θα πρέπει να υπο- 
στείτε, να μην έχει ολοκληρωθεί ακόμη. Σε μια τέτια περίπτωση 
θυμηθείτε ότι υπάρχουν άλλες χώρες όπως η Γαλλία, η Γερμανία, 
η Αυστρία, η Ουγγαρία, όπου τα μέλη της Διεθνούς διώκονται με 
πιο άγριο τρόπο, χωρίς όμως να σκύβουν το κεφάλι, επειδή 
ξέρουν όπως κι εσείς ότι οι διώξεις είναι τα καλύτερα προπαγαν
διστικά μέσα για την Ένωσή μας και ότι δεν υπάρχει καμιά 
δύναμη στη Γη που να είναι τόσο ισχυρή, ώστε να καταπιέσει το 
εργατικό κίνημα που αναδημιουργείται συνέχεια από το σύγ
χρονο προλεταριάτο. Για να διαλυθεί η Διεθνής θα έπρεπε να 
καταστραφεί το υπόβαθρο που τη γέννησε εθελοντικά, δηλαδή η 
σύγχρονη κοινωνία.

Ένγκελς: Γράμματα από το Λονδίνο  
III. Η  συγκέντρωση στο Χάιντ Παρκ - 1872

Η φιλελεύθερη αγγλική κυβέρνηση κρατά προς το παρόν πάνω 
από 42 Ιρλανδούς πολιτικούς κρατούμενους στις φυλακές της και 
τους μεταχειρίζεται όχι μόνο σαν κλέφτες και φονιάδες, μα ακόμη
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χειρότερα, με μια ασυνήθιστη βαναυσότητα.[...]
Οι ιρλανδοί μέλη της Διεθνούς στο Λονδίνο αποφάσισαν να 

οργανώσουν μια τεράστια διαδήλωση για γενική αμνηστία, στο 
Χάιντ Παρκ (το πιο μεγάλο σε έκταση, δημόσιο πάρκο του Λον
δίνου, όπου πραγματοποιούνται όλες οι μεγάλες δημόσιες συγ
κεντρώσεις στις ταραγμένες εποχές). Ήρθαν σε επαφή με όλα τα 
δημοκρατικά συνδικάτα του Λονδίνου και σχημάτισαν μια επι
τροπή όπου μεταξύ άλλων ανήκαν και οι Μακ Ντόνελ (Ιρλανδός), 
Μάρεϊ (Άγγλος) και Λέσνερ (Γερμανός), όλοι τους μέλη του 
προηγούμενου Γενικού Συμβουλίου της Διεθνούς.

Προέκυψε μια δυσκολία. Στην τελευταία συνεδρίαση του κοι
νοβουλίου η κυβέρνηση πέρασε ένα νόμο που της παραχωρούσε 
το δικαίωμα να ρυθμίζει με διατάγματα τις δημόσιες συγκεντρώ
σεις στα πάρκα του Λονδίνου. [...]

Την περασμένη Κυριακή γύρω στις τρεις η ώρα δύο ατελείωτα 
μεγάλες πορείες κατευθύνθηκαν στο Χάιντ Παρκ με μουσικές 
μπάντες και σημαίες. Οι μπάντες έπαιζαν ιρλανδέζικα εθνικά 
τραγούδια και τη Μασαλιώτιδα.

Σχεδόν όλες οι σημαίες ήταν ιρλανδέζικες (πράσινες με μια 
χρυσή άρπα στη μέση) και κόκκινες. Στην είσοδο του πάρκου 
υπήρχαν λίγοι μονάχα αστυνομικοί, έτσι ώστε οι πορείες μπήκαν 
ανεμπόδιστα, συναντήθηκαν στο συμφωνημένο μέρος και οι ομι
λίες ξεκίνησαν.

Παρόντες ήταν τουλάχιστον τριάντα χιλιάδες θεατές, από τους 
οποίους οι μισοί το λιγότερο φορούσαν πράσινες κορδέλες ή 
είχαν περάσει ένα πράσινο φύλλο στο πέτο του σακακιού τους για 
να δηλώσουν την ιρλανδική τους εθνικότητα. Οι υπόλοιποι ήταν 
Άγγλοι, Γερμανοί, Γάλλοι. Επειδή το πλήθος ήταν αριθμητικά 
τόσο μεγάλο που δεν ήταν δυνατό ν' ακούσουν όλοι την ομιλία 
οργανώθηκε μια δεύτερη συγκέντρωση, δίπλα στην πρώτη, όπου
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άλλοι ομιλητές μίλαγαν για την ίδια υπόθεση. Πάρθηκαν δρα
στικές αποφάσεις, που απαιτούσαν γενική αμνηστία καθώς και 
την κατάργηση των έκτακτων νόμων, που επιβάλλουν συνεχή 
κατάσταση πολιορκίας στην Ιρλανδία. Γύρω στις 5 η ώρα ξανα- 
σχηματίστηκαν οι πορείες και το πλήθος εγκατέλειψε το πάρκο 
έχοντας τσαλαπατήσει το διάταγμα του υπουργείου του Γλά- 
δστων.

Ήταν η πρώτη φορά που έγινε ιρλανδέζικη εκδήλωση στο 
Χάιντ Παρκ. Είχε μεγάλη επιτυχία: ακόμη και ο αστικός τύπος 
του Λονδίνου δεν μπόρεσε να το διαψεύσει. Είναι η πρώτη φορά 
που αγγλικά και ιρλανδέζικα στοιχεία του λαού μας ανταμώνουν 
μ’ όλη τους την καρδιά. Αυτά τα δύο στοιχεία της εργατικής 
τάξης, των οποίων η μεταξύ τους εχθρότητα εξυπηρετούσε ιδιαί
τερα τα συμφέροντα της κυβέρνησης και των πλουσίων τάξεων, 
δίνουν τώρα τα χέρια. Το ευχάριστο αυτό γεγονός το χρωστάμε 
κυρίως στην επιρροή του προηγούμενου Γενικού Συμβούλιου της 
Διεθνούς, που είχε στρέψει όλες τις προσπάθειές του για την 
προετοιμασία της συμμαχίας των δυο εθνών στη βάση της πλή
ρους ισότητας.

Ε γκύκλιος επιστολή των Μ αρξ και Έ νγκελς  
προς τους Άουγκουστ Μ πέμπελ, Β ίλχελμ Λίμπκνεχτ, 

Β ίλχελμ Μ πράκε και άλλους.
17 /18  Σεπτέμβρη 1879 (Σχέδιο)

Όσο για μας, δεν μας μένει, ύστερα απ’ όλο μας το παρελθόν, 
παρά ένας δρόμος ανοιχτός. Εδώ και σαράντα σχεδόν χρόνια 
τονίζουμε ότι ο ταξικός αγώνας είναι η άμεση κινητήρια δύναμη 
της ιστορίας, και ειδικά ότι ο ταξικός αγώνας ανάμεσα στην 
αστική τάξη και στο προλεταριάτο είναι ο μεγάλος μοχλός της 
νεότερης κοινωνικής ανατροπής. Επομένως μας είναι αδύνατο να 
πηγαίνουμε μαζί με ανθρώπους που θέλουν να ξεγράψουν αυτόν 
τον ταξικό αγώνα από το κίνημα. Όταν ιδρύαμε τη Διεθνή, 
διατυπώσαμε ρητά το πολεμικό σύνθημα: η απελευθέρωση της 
εργατικής τάξης πρέπει να είναι έργο της ίδιας της εργατικής 
τάξης. Επομένως δεν μπορούμε να συνεργαζόμαστε με ανθρώ
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πους που λένε ανοιχτά ότι οι εργάτες είναι πολύ αμόρφωτοι και 
δεν μπορούν να απελευθερωθούν μόνοι τους, και ότι μόνο από τα 
πάνω πρέπει να απελευθερωθούν, από φιλάνθρωπους μεγαλοα
στούς και μικροαστούς. Αν το νέο κομματικό όργανο [Den Sozial- 
demokrat] πάρει μια στάση που ν’ ανταποκρίνεται στα φρονήματα 
αυτών των κυρίων, αν είναι αστικό και όχι προλεταριακό, τότε σε 
μας δεν θα μείνει τίποτε άλλο, όσο κι αν θα μας πονούσε αυτό, 
παρά να ταχθούμε δημόσια εναντίον τους και να διακόψουμε την 
αλληλεγγύη που είχαμε ως τώρα, αντιπροσωπεύοντας το γερμανι
κό κόμμα στο εξωτερικό. Ωστόσο ελπίζουμε να μη* φτάσουν τα 
πράγματα ως εκεί..

Ο  Μ αρξ από το Λονδίνο  
προς τον Τζον Σουίντον στη Νέα Υόρκη 

4 Νοέμβρη 1880

Επειδή ο νόμος ενάντια στους σοσιαλιστές δεν κατάφερε να 
καταστρέψει τη σοσιαλδημοκρατική οργάνωση στη Γερμανία, 
ούτε μπόρεσε καν να την εξασθενίσει, ο Μπίσμαρκ όλο και πιο 
απελπισμένα γαντζώνεται από το γενικό του γιατροσόφι πι
στεύοντας ότι θα πρέπει να έχει αποτέλεσμα αν εφαρμοστεί σε 
μεγαλύτερη έκταση. Έτσι επέκτεινε την κατάσταση πολιορκίας 
στο Αμβούργο, την 'Αλτονα και σε 3 ακόμη πόλεις της βόρειας 
Γερμανίας. Σ' αυτές λοιπόν τις συνθήκες οι φίλοι Γερμανοί μου 
έγραψαν ένα γράμμα, όπου σ’ ένα σημείο αναφέρεται: «Ο νόμος 
ενάντια στους σοσιαλιστές αν και δεν μπόρεσε να τσακίσει την 
οργάνωσή μας, και ποτέ δεν θα μπορέσει να την τσακίσει, απαι
τεί οικονομικές θυσίες, που είναι σχεδόν αδύνατο να τις υπομεί
νουμε. Η υποστήριξη των οικογενειών που κατέστρεψε η αστυνο
μία, η διατήρηση στη ζωή των λίγων εφημερίδων που μας έμει
ναν, η διατήρηση»των απαραίτητων επαφών μέσω συνδέσμων, η 
συνέχιση του αγώνα σε όλο το μέτωπο, όλα αυτά απαιτούν χρή
ματα. Οι δικές μας δυνατότητες έχουν σχεδόν εξαντληθεί και 
είμαστε υποχρεωμένοι ν’ απευθυνθούμε στους φίλους και στους 
συμπαθούντες μας στις άλλες χώρες.» Αυτά αναφέρει το απόσπα- 
σμα.
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Εμείς εδώ στο Λονδίνο, το Παρίσι κλπ. θα κάνουμε τώρα ό,τι 
καλύτερο μπορούμε. Πιστεύω ακόμη πως ένας άνθρωπος με τη 
δική σας επιρροή θα μπορούσε να οργανώσει έναν έρανο στις 
Ενωμένες Πολιτείες. Και αν ακόμη το οικονομικό αποτέλεσμα 
δεν πρόκειται να είναι σημαντικό, θα ξεσκεπάσει το καινούργιο 
coup d' etat [πραξικόπημα] του Μπίσμαρκ στις δημόσιες συγκεν: 
τρώσεις που θα οργανώσετε, θα δημοσιευθούν ρεπορτάζ γι' αυτά 
στον αμερικάνικο τύπο, που θ’ ανατυπωθούν στην άλλη όχθη του 
Ατλαντικού. Όλα αυτά θα πλήξουν καίρια τον πομερανό hobe- 
reau [χωρικό αριστοκρατικής καταγωγής, δηλαδή τον Μπίσμαρκ] 
και θα χαιρετιστούν απ’ όλους τους σοσιαλιστές της Ευρώπης. 
Περισσότερες πληροφορίες θα πάρετε από τον κύριο Ζόργκε (στο 
Χομπόκεν). Τα χρήματα που ενδεχομένως θα συγκεντρώσετε 
μπορούν να σταλούν στον κύριο Ότο Φράιταγκ, βουλευτή της 
τοπικής Βουλής, Άμτσμανχόφ. Λειψία. Φυσικά η διεύθυνσή του δεν 
πρέπει να δημοσιευτεί, γιατί η γερμανική αστυνομία θα έκανε 
απλά κατάσχεση.

Ο  Έ νγκελς από το Λονδίνο  
προς τον Ζ υλ Γκεντ στο Παρίσι 

20  Νοέμβρη 1889

Αγαπητέ πολίτη Γκεντ,
Μόλις πήρα ένα γράμμα από την κυρία [Ελεάνορ Μαρξ] Άβε- 

λινγκ, που με παρακαλεί σε περίπτωση που γνωρίζω τη διεύθυνσή 
σας, να σας γράψω. Επειδή ο Μπονιέ για καλή τύχη μου την 
έδοσε, δεν χάνω στιγμή. Συμβαίνει το εξής:

Σ’ ένα προάστιο του Λονδίνου, το Σίλβερτάουν, στην εταιρία 
Σίλβερ, που κατασκευάζει λαστιχένια προϊόντα κλπ., γίνεται μια 
απεργία που καθοδηγείται από την κυρία Άβελινγκ. Η απεργία 
διαρκεί ήδη 10 εβδομάδες, έχει συμπεριλάβει 3.000 εργάτες και 
εργάτριες και έχει όλες τις προοπτικές για να πετύχει. Είναι πολύ 
σημαντικό να επιτύχει για να μην σπάσει η μεγάλη αλυσίδα 
επιτυχιών, που είχαν οι εργάτες, μετά την απεργία των λιμενερ

235



γατών, και για να μην ξαναποκτήσουν τη σχεδόν χαμένη αυτοπε
ποίθησή τους οι κύριοι άγγλοι βιομήχανοι κατακτώντας μια νίκη.

Πριν από μερικές ημέρες, η εταιρία Σίλβερ ανέλαβε μερικές 
πολύ επείγουσες παραγγελίες, στις οποίες δεν μπορεί ν’ ανταπο- 
κριθεί όσο απεργούν πάνω από 3.000 εργάτες σε σύνολο 3.500. 
Εκτός από αυτό υπάρχει μια πολύ μεγάλη παραγγελία για υποβρύ
χιες καλωδιώσεις, που πρόκειται ν’ ανατεθεί σε τέσσερις βιομη
χανίες από τις οποίες μία είναι και η εταιρία Σίλβερ. Όσο 
διαρκεί η απεργία, οι πιθανότητές της περιορίζονται. Έκανε δε
λεαστικές προσφορές σε μερικούς απεργούς, χωρίς όμως αποτέ
λεσμα. Τώρα κατέφυγαν στον τελευταίο τους τρόπο.

Η εταιρία Σίλβερ (είναι μετοχική εταιρία που εργάζεται μ' 
αυτό το όνομα) έχει ανάλογη δραστηριότητα στο Μπομόν-Περ- 
σάν έξω από το Παρίσι, όπου δουλεύουν γάλλοι εργάτες κάτω 
από την επίβλεψη άγγλων μαστόρων.

Μερικούς απ’ αυτούς τους έστειλαν στην Αγγλία. Είναι σί
γουρο ότι 70 εργάτες και εργάτριες από το Μπομόν έφτασαν εδώ 
στο λιμάνι. Δεν γνωρίζουμε ακόμη εάν τους πήγαν στο εργοστά
σιο στο Σίλβερτάουν. Πρέπει να δοθεί ένα τέλος σ’ αυτήν την 
υπόθεση. Μάλλον τους έφεραν προβάλλοντάς τους κάποιες ψεύ
τικες προφάσεις και κρύβοντάς τους πως πρόκειται για απεργία.

Η κυρία Άβελινγκ τηλεγράφησε αμέσως στον Λαφάργκ και 
τον Βαγιάν, επειδή όμως πρέπει να βιαστούμε απευθυνόμαστε και 
σ’ εσάς. Σας παρακαλούμε να κάνετε ό,τι περνάει από το χέρι σας 
ώστε να αποτραπεί η κάλυψη των θέσεων εργασίας των απεργών 
στο Σίλβερτάουν από γάλλους εργάτες και, εξηγώντας τους την 
πραγματική κατάσταση, να κάνετε έκκληση στην ταξική συνεί
δηση των εργατών σας. θα  ήταν τρομερό αν έσπαζε η αντίσταση 
των απεργών εξαιτίας της άφιξης γάλλων blacklegs [απεργοσπα
στών]. Η συνέπεια θα ήταν να ξεσπάσει ξανά το παλιό εθνικό 
μίσος και τότε δεν θα υπήρχε τρόπος να το εμποδίσουμε. Σας 
σφίγγω θερμά το χέρι.

Φ. Ένγκελς
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Ο Ένγκελς από το Λονδίνο
προς τον Βίκτορ Άντλερ στη Βιέννη

26 Ιούνη 1891

Την ακατανίκητη εσωτερική δύναμη που έχει το κόμμα μας 
δεν την αποδεικνύουν μόνο οι γοργά εναλλασσόμενες φανερές 
επιτυχίες του, ούτε μόνο το γεγονός ότι ξεπεράστηκε φέτος στην 
Αυστρία η κατάσταση έκτακτης ανάγκης,* όπως έγινε πέρσι στη 
Γερμανία. Την αποδεικνύει πολύ παραπάνω το γεγονός ότι σε 
όλες τις χώρες υπερνικά εμπόδια και πετυχαίνει πράγματα, μπρο
στά στα οποία τα υπόλοιπα κόμματα, που στρατολογούν τα μέλη 
τους από τις ιδιοκτήτριες τάξεις, σταματούν ανήμπορα. Την ίδια 
στιγμή που οι ιδιοκτήτριες τάξεις της Γαλλίας βρίσκονται σε 
ασυμφιλίωτη διαμάχη με τις ιδιοκτήτριες τάξεις της Γερμανίας, 
οι γάλλοι και γερμανοί σοσιαλδημοκράτες δουλεύουν αρμονικά 
χέρι-χέρι. Και ενώ σ' εσάς στην Αυστρία οι ιδιοκτήτριες τάξεις 
των διαφόρων χωρών του θρόνου, τυφλωμένες από εθνικές 
έριδες, χάνουν και τα τελευταία υπολείμματα της ικανότητας να 
κρατήσουν την εξουσία, το κόμμα σας θα τους παρουσιάσει στο 
δεύτερο Συνέδριό του την εικόνα μιας Αυστρίας που δεν θα έχει 
πια εθνικές έριδες, της Αυστρίας των εργατών.

* Στις 2S Γενάρη τον 1890 η γερμανική Βουλή κάτω αχό την χίβση των εχιτυχιών 
του αγωνιζόμενου εχανασιατικού εργατικού κινήματος είχε αχορρίψει την χαράταση 
του «Νόμου κατά των εχικίνβυνων για το σύνολο εχιβιώξεων της Σοσιαλδημοκρα
τίας» «(Sozialistengesetz»), χου είχε εκιβληθεί το 1878 και στις 30 Σβχτέμβρη έληγε 
η ισχύς του. Τον Ιούνη του 1891 η αυστριακή κυβέρνηση αναγκάστηκε να άρει τις 
έκτακτες ρυθμίσεις κατά των σοσιαλιστών καθώς και τον λεγόμενο νόμο για τους 
αναρχικούς, χου ίσχυβ στην Αυστρο-Ουγγαρία αχό το 1884.
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Ο  Έ νγκελς από το Λονδίνο  
προς τον Άουγκουστ Μ πέμπελ  

και τον Πάουλ Ζ ίνγκερ στο Βερολίνο  
14 Νοέμβρη 1894

Τις χίλιες λίρες που σας κληροδότησα για «εκλογικές ανά
γκες»’ — από τις οποίες αφαιρούνται οι φόροι κληρονομιάς — 
επειδή δεν υπήρχε άλλος τρόπος να αφήσω τα χρήματα στο 
κόμμα, έτσι ώστε το κληροδότημα να είναι νόμιμο σ’ αυτό τον 
τόπο, έπρεπε να τις κληροδοτήσω μ’ αυτή τη μορφή. Αυτός είναι 
ο μοναδικός λόγος που μπήκε αυτός ο περιορισμός. Φροντίστε 
λοιπόν πρώτα απ’ όλα να πάρετε τα χρήματα κι όταν τ’ αποκτή
σετε κοιτάξτε να μην πέσουν στα χέρια των Πρώσων. Και μόλις 
πάρετε απόφαση σχετικά μ' αυτά τα σημεία να πιείτε σε ανάμνη
σή μου ένα μπουκάλι καλό κρασί.

Φρίντριχ Ένγκελς

Ένγκελς: /Χαιρετιστήριο μήνυμα προς τους σοσιαλιστές της 
Σικελίας] - 1894

Το χάραμα μιας καινούργιας και καλύτερης κοινωνίας ανατέ- 
λει λαμπρά για τις καταπιεσμένες τάξεις όλων των χωρών. Οι 
καταπιεσμένοι πυκνώνουν παντού τις γραμμές τους. Παντού δί
νουν τα χέρια ξεπερνώντας τα σύνορα και τις διαφορετικές 
γλώσσες. Σχηματίζεται η στρατιά του διεθνούς προλεταριάτου 
και ο νέος αιώνας που πλησιάζει θα την οδηγήσει στη νίκη!

* Στη διαθήκη του ο Ένγκελς στις 29 Ιούλη 1893 είχε κάνει τη διατύπωση που 
αναφέρεται.
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Σελ. 136-137 MEW, τόμ. 35. σελ. 436.
Σελ. 137-138 MEW, τόμ. 35, σελ. 460/461.
Σελ. 138-139 MEW, τόμ. 36, σελ. 28.
Σελ. 139-140 Φρ. Ένγκελς «Πρόλογος στη γερμανική έκδοση του 

1883» στο Μανιφέστο τον Κομμουνιστικού Κόμματος. 
εκδ. «Σύγχρονη Εποχή», Αθήνα 1986, σελ. 10-11.

Σελ. 140 MEW. τόμ. 36, σελ. 218/219.
Σελ. 141 Φρ. Ένγκελς, Η καταγωγή της οικογένειας, της ατομι · 

κής ιδιοκτησίας και του κράτους. Πρόλογος στην πρώτη 
έκδοση του 1884, σελ. 3-4.

Σελ. 141-142 MEW, τόμ. 36, σελ. 287.
Σελ. 142 MEW, τόμ. 20, σελ 9.
Σελ. 142-143 MEW, τόμ. 37, σελ. 513, 514.
Σελ. 143 MEW, τόμ. 22, σελ. 408. ,
Σελ. 144 MEW, τόμ. 40, σελ. 259/260.
Σελ. 145 MEW, τόμ. 27, σελ. 434.
Σελ. 145 MEW, τόμ. 27, σελ. 445.
Σελ. 146-147 MEW, τόμ. 27, σελ. 550/551.
Σελ. 147 MEW, τόμ. 27, σελ. 579.
Σελ. 148 MEW. τόμ. 28, σελ. 46.
Σελ. 148-149 MEW, τόμ. 28, σελ. 147.
Σελ. 149 MEW, τόμ. 28, σελ. 277.
Σελ. 149-150 MEW, τόμ. 28. σελ 333.
Σελ. 150 MEW. τόμ. 28, σελ 458.
Σελ. 150-151 MEW, τόμ. 28, σελ. 618/619.
Σελ. 152-154 MEW, τόμ. 30, σελ. 459, 461/462.
Σελ. 154 MEW, τόμ. 30, σελ. 77.
Σελ. 155 MEW, τόμ. 30, σελ. 86.
Σελ. 155-156 MEW, τόμ. 30, σελ. 619, 620.
Σελ. 156 MEW, τόμ. 30, σελ. 296.

244



Σελ. 156-157 MEW. τόμ. 30. σελ. 655.
Σελ. 157 MEW. τόμ. 31, σελ. 36.
Σελ. 157-158 MEW. τόμ. 31, σελ. 542, 543.
Σελ. 158-159 MEW. τόμ. 32, σελ. 566.
Σελ. 159-160 MEW. τόμ. 32. σελ. 599.
Σελ. 160-161 MEW. τόμ. 32, σελ. 476.
Σελ. 161-162 MEW. τόμ. 32, σελ. 519.
Σελ. 162-163 MEW. τόμ. 32, σελ. 523.
Σελ. 163-164 MEW. τόμ. 32, σελ. 526.
Σελ. 164 MEW. τόμ. 32. σελ. 527.
Σελ. 165 MEW. τόμ. 33. σελ. 40.
Σελ. 165 MEW. τόμ. 33. σελ. 143.
Σελ. 166-167 MEW. τόμ. 33. σελ. 167/168
Σελ. 168 MEW. τόμ. 33. σελ. 453.454.
Σελ. 169-170 MEW. τόμ. 33, σελ. 569/570.
Σελ. 170 MEW. τόμ. 33, σελ. 572.
Σελ. 171 MEW. τόμ. 34, σελ. 238.
Σελ. 171-172 MEW. τόμ. 34, σελ. 284.
Σελ. 172-173 MEW. τόμ. 34, σελ. 365. 366.
Σελ. 173 MEW. τόμ. 34. σελ. 390. 391.
Σελ. 174 MEW. τόμ. 34. σελ. 454.
Σελ. 174-176 MEW. τόμ. 35. σελ. 368/369, 369/370.
Σελ. 176-177 MEW. τόμ. 35. σελ. 458.
Σελ. 177 MEW. τόμ. 36, σελ. 425.
Σελ. 177-178 MEW, τόμ. 36, σελ. 496/497.
Σελ. 179 MEW. τόμ. 36, σελ. 627.
Σελ. 180-181 MEW. τόμ. 36, σελ. 694/695.
Σελ. 181 MEW. τόμ. 36, σελ. 698.
Σελ. 181-182 MEW. τόμ. 37, σελ. 498.
Σελ. 182-183 MEW. τόμ. 37, σελ. 500.
Σελ. 183-184 MEW, τόμ. 38, σελ. 70.
Σελ. 184 MEW. τόμ. 38. σελ. 278.
Σελ. 184-185 MEW, τόμ. 38. σελ. 343/344.
Σελ. 186 MEW. τόμ. 39, σελ. 109.
Σελ. 187 MEW, τόμ. 39, σελ. 117.
Σελ. 194 MEW, τόμ. 2, σελ. 352.
Σελ. 194-19' MEW. τόμ. 4, σελ. 416.
Σελ. 195-197 Καρλ Μαρξ, «Ιδρυτική Διακήρυξη της Διεθνούς Ένωσης 

των Εργατών», Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, Διαλεχτά Έργα. 
τόμ. Α, σελ. 449/451.

Σελ. 197 MEW; τόμ. 17, σελ. 7
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Σελ. 197-199 Καρλ Μαρξ. «Γενικό Καταστατικό της Διεθνούς Ένω
σης των Εργατών», Κ. Μαρξ - Φρ. Ένγκελς, άιαλεχτά 
Έργα. τόμ. Α, σελ 452/453,454, 456.

Σελ. 199-200 MEW, τόμ. 18. σελ. 161.
Σελ. 200-201 MEW, τόμ. 19. σελ. 124.
Σελ. 201 MEW, τόμ. 21. σελ. 337.
Σελ. 202 Φρ. Ένγκελς, «Από τον Πρόλογο στη γερμανική έκδοση 

του 1890» στο Μανιφέστο του Κομμουνιστικού Κόμματος, 
σελ. 14-15.

Σελ. 203 MEW. τόμ. 7, σελ. 553.
Σελ. 203-204 MEW, τόμ. 27. σελ. 326/327.
Σελ. 204 MEW. τόμ. 28, σελ. 12.
Σελ. 205-206 MEW. τόμ. 28, σελ. 560/561.
Σελ. 206-207 MEW. τόμ. 30. σελ. 517/518.
Σελ. 207-208 MEW. τόμ. 30. σελ. 402, 403.
Σελ. 208 MEW, τόμ. 30, σελ. 413.
Σελ. 208 MEW. τόμ. 31, σελ. 500.
Σελ. 209 MEW. τόμ. 33, σελ. 228.
Σελ. 209 MEW. τόμ. 33, σελ. 248.
Σελ. 210 MEW, τόμ. 33. σελ. 250.
Σελ. 210-211 MEW. τόμ. 33. σελ. 267.
Σελ. 211 -212 MEW. τόμ. 33, σελ. 270, 271.
Σελ. 212 MEW, τόμ. 33. σελ. 285.
Σελ. 212-213 MEW. τόμ. 34. σελ. 255.
Σελ. 213 MEW, τόμ. 36. σελ. 592. 593.
Σελ. 214 MEW. τόμ. 37. σελ. 30.
Σελ. 214-215 MEW. τόμ. 38, σελ. 295/296.
Σελ. 215 MEW. τόμ. 39, σελ. 383/384.
Σελ. 216 MEW. τόμ. 39, σελ. 405
Σελ. 217-218 MEW, τόμ. 5, σελ. 378/379, 380.
Σελ. 218 MEW, τόμ. 6. σελ. 519.
Σελ. 218-219 MEW. τόμ. 9. σελ. 170/171.
Σελ. 220-221 MEW. τόμ. 15, σελ. 576, 577.
Σελ. 221 MEW, τόμ. 31, σελ. 516.
Σελ. 222-223 MEW. τόμ. 16. σελ. 164/165.
Σελ. 223-224 MEW. τόμ. 16, σελ. 191.
Σελ. 224 MEW. τόμ. 32, σελ. 59.
Σελ 225-226 MEW, τόμ. 16. σελ. 355-357.
Σελ. 226-227 MEW, τόμ. 16, σελ. 431, 432/433.
Σελ. 227-228 MEW. τόμ. 33. σελ. 125.
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Σελ. 228-229 MEW, τόμ. 33, σελ. 197/198.
Σελ. 229-230 MEW, τόμ. 17, σελ 304.
Σελ. 230-231 MEW, τόμ. 33, σελ. 259, 260.
Σελ. 231 MEW, τόμ. 18, σελ. 64.
Σελ. 231-233 MEW. τόμ. 18, σελ. 188-190.
Σελ. 233-234 «Ο Μαρξ και ο Ένγκελς στους Μπέμκελ, Λίμπκνεχτ, 

Μπράκε και άλλους (“Εγκύκλιο γράμμα”)», Κ. Μαρξ - 
Φρ. Ένγκελς, Διαλεχτά Έργα. τόμ. Β, σελ. 569.

Σελ. 234-235 MEW. τόμ. 34, σελ. 472/473.
Σελ. 235-236 MEW. τόμ. 37, σελ. 312, 315.
Σελ. 237 MEW. τόμ. 38, σελ. 121.
Σελ. 238 MEW. τόμ. 39, σελ. 316.
Σελ. 238 MEW, τόμ. 22, σελ. 477.
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Ευρετήριο ονομάτων

Άβελινγκ Έντουαρντ (Aveling Edward) (1849-1898): άγγλος 
γιατρός και συγγραφέας. Σοσιαλιστής. Μετάφρασε μαζί με τον 
Samuel Moore τον πρώτο τόμο του «Κεφάλαιου» στ’ αγγλικά. 
Μέλος της Social Democratic Federation, το 1884 ιδρυτικό μέλος 
της Λίγκας των Σοσιαλιστών, το 1889 δούλεψε για την οργάνωση 
των ανειδίκευτων εργατών και των άνεργων του Λονδίνου. Από 
το 1884 σύζυγος της κόρης του Μαρξ Ελεάνορ. Σελ. 35,85,213.

Άιζερμαν (Eisermann): επιπλοποιός. Οπαδός του Καρλ Γκρυν 
κατά τη δεκαετία του 1840, πρώην μέλος της Ένωσης των Δι
καίων στο Παρίσι. Σελ. 95.

Αισχίνης: (περίπου 390-315 π.Χ.): αθηναίος πολιτικός και ρή
τορας. Σελ. 156.

Άλεν Τζορτζ (Allen George): άγγλος γιατρός που περιποιή- 
θηκε τον Μαρξ και την οικογένεια του από το 1858 μέχρι το 
1868. Σελ. 56.

Άλμπερτ (Albert) (1828-1902): βασιλιάς της Σαξονίας 
(1873-1902). Σελ. 180.

Ανρόυ Α. βαν (Anrooy A. van): Ολλανδός γιατρός. Σελ. 56.
Ανρόυ Χενριέτε (Γιέτχεν) βαν (Anrooy Henriette) (Jettchen) van 

(πατρικό Philips): ξαδέλφη του Καρλ Μαρξ, κόρη του Λιον Φί- 
λιπς, γυναίκα του Α. βαν Ανρόυ. Σελ. 56.

Άντερσον Ελίζαμπεθ (Anderson Elizabeth) (πατρικό Garrett) 
(1836-1917): αγγλίδα γιατρός, που περιποιήθηκε την Ελεάνορ 
Μαρξ στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Σελ. 81.

Άντλερ Βίκτορ (Adler Victor) (1852-1918): αυστριακός για
τρός και δημοσιογράφος. Ιδρυτικό μέλος και ηγέτης του Σοσιαλ
δημοκρατικού Εργατικού Κόμματος της Αυστρίας. Φίλος του 
Ένγκελς από το 1889. Αργότερα εκπρόσωπος της οπορτουνι- 
στικής πτέρυγας της αυστριακής σοσιαλδημοκρατίας και της ΙΙης 
Διεθνούς. Σελ. 183, 184, 237.

Άντλερ Έμα (Adler Emma) (πατρικό Braun) (1858-1935): από 
το 1878 παντρεμένη με τον Βίκτορ Άντλερ. Σελ. 184.
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Αύγουστος Γάιος Ιούλιος Καίσαρ Οκταβιανός (63 π.Χ.-14 μ.Χ.): 
ρωμαίος Καίσαρας (από το 27π.Χ.-14 μ.Χ.)· Σελ. 42.

Βάιντεμάγιερ Γιόζεφ (Weydemeyer Joseph) (1818-1866): 
πρώσος αξιωματικός. Δημοσιογράφος, συντάκτης. Μέλος της Έ 
νωσης των Κομμουνιστών. Συμμετείχε στην Επανάσταση του 
1848/49. Μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1851 και ήταν από τους 
πρώτους που διέδοσαν εκεί το μαρξισμό. Αντισυνταγματάρχης 
στον βορειοαμερικάνικο εμφύλιο πόλεμο (1861-1865), στο 
πλευρό των βόρειων πολιτειών. Φίλος και συναγωνιστής των 
Μαρξ και Ένγκελς. Σελ. 147, 154.

Βαχενχούζεν Χανς (Wachenhusen, Hans) (1823-1898): αστός 
δημοσιογράφος και συγγραφέας. Σελ. 64.

Βαγιάν Εντουάρ (Vaillant Edouard) (1840-1915): γάλλος μηχα
νικός, φυσικός επιστήμονας και γιατρός. Μπλανκιστής. Μέλος 
της ΔΕΕ. Μέλος του Συμβούλιου της Παρισινής Κομμούνας, 
φυγαδεύτηκε στο Λονδίνο, καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο. 
Μέλος του Γ ενικού Συμβουλίου της ΔΕΕ (1871 /1872) αποχώρησε 
από τη ΔΕΕ μετά το Συνέδριο της Χάγης. Επέστρεψε στη Γαλλία 
το 1880. Ιδρυτικό μέλος του «Ενοποιημένου Σοσιαλιστικού Κόμ
ματος» το 1905. Πέρασε στο σοσιαλσωβινισμό το 1914. Σελ. 
142, 143,215, 236.

Βερτ Γκέοργκ (Weerth Georg) (1822-1856): έμπορος, προλετα
ριακός ποιητής και δημοσιογράφος.' Μέλος της Ένωσης των 
Κομμουνιστών. Συντάκτης της Neue Rheinische Zeitung το 
1848/1849. Φίλος των Μαρξ και Ένγκελς. Σελ. 13, 30, 92, 96,
105, 148,218.

Βεστφάλεν Έντγκαρ φον (Westphalen Edgar von) (1819-1890): 
νομικός. Μέλος της Κομμουνιστικής Επιτροπής Αλληλογραφίας 
το 1846. Έζησε από το 1847 μέχρι το 1865 στις ΗΠΑ με δια
κοπές, μετά στο Βερολίνο. Αδελφός της Τζένης Μαρξ. Σελ. 48.

Βεστφάλεν Λούντβιχ φον (Westphalen Ludwig von) 
(1770-1842): νομικός, μυστικός κυβερνητικός σύμβουλος. Πα
τέρας της Τζένης Μαρξ. Σελ. 44.

Βεστφάλεν Τζένη φον (Westphalen Jenny von): βλέπε Μαρξ 
Τζένη.

Βΐγκαντ Βάλτερ Βΐλχελμ (Wigand, Walther Wilhelm) (1825 ή
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1826-1894): ιδιοκτήτης της εταιρίας Otto Wigand, εκδοτικό και 
βιβλιοπωλείο στη Λειψία. Σελ. 184.

Βίλιχ Άουγκουστ (Willich August) (1810-1878): πρώσος ανθυ- 
πολοχαγός. Μέλος του Συνδέσμου των Κομμουνιστών. Αρχηγός 
ενός ελεύθερου σώματος στρατού το 1849 στον ξεσηκωμό της 
Βάδης-Παλατινάτου. Το 1850 κατά τη διάσπαση της Ένωσης των 
Κομμουνιστών ήταν επικεφαλής, μαζί με τον Καρλ Σάπερ, της 
μικροαστικής παράταξης, που στρεφόταν κατά του Μαρξ. Το 
1853 μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Στρατηγός στο βορειοαμερικά- 
νικο εμφύλιο πόλεμο (1861-1865) στο πλευρό των βόρειων πολι
τειών. Σελ. 98, 203.

Βίλχελμ I (Wilhelm 1) (1797-1888): βασιλιάς της Πρωσίας 
(1861-1888), γερμανός αυτοκράτορας (1871-1888). Σελ. 55.

Βολφ Βίλχελμ (Wolff Wilhelm) (Lupus) (1809-1864): δά
σκαλος, δημοσιολόγος. Δραστήριο μέλος φοιτητικού σωματείου 
(Burschenschaft), ήταν στις πρωσικές φυλακές από το 1834 μέχρι 
το 1838. Από το 1846 βρίσκεται στις Βρυξέλλες, μέλος της κομ
μουνιστικής αντεπιστέλουσας επιτροπής στις Βρυξέλλες και 
ιδρυτικό μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών, μέλος της Κεν
τρικής Επιτροπής της Ένωσης από το Μάρτη του 1848. Συντά
κτης της Neue Rheinische Zeitung το 1848/1849. Βουλευτής της 
Εθνοσυνέλευσης της Φραγκφούρτης (άκρα αριστερά). Ζούσε σαν 
πολιτικός πρόσφυγας στην Αγγλία, εργαζόταν σαν οικοδιδά
σκαλος στο Μάντσεστερ. Φίλος και συναγωνιστής του Μαρξ και 
του Ένγκελς. Σελ. 92, 99,106, 118, 146, 147, 150, 156, 157, 206, 
218.

Βολφ Φέρντιναντ (Wolff Ferdinand) (der rote Wolff) 
(1812-1895): δημοσιογράφος. Μέλος της κομμουνιστικής αντεπι- 
στέλουσας επιτροπής στις Βρυξέλλες. Μέλος της Ένωσης των 
Κομμουνιστών. Συντάκτης της Neue Rheinische Zeitung το 
1848/1849. Μετά πρόσφυγας στο Παρίσι και το Λονδίνο. Κατά 
τη διάσπαση της Ένωσης των Κομμουνιστών το 1850 παρέμεινε 
οπαδός του Μαρξ και του Ένγκελς. Σελ. 118, 218.

Βοναπάρτης (Bonaparte): βλέπε Ναπολέων III.
Βρόμπλεφσκι Βαλερύ (Wroblewski Walery) (1836-1908): πο- 

λωνός επαναστάτης δημοκράτης. Ηγέτης της πολωνικής εξέ
γερσης του 1863/1864 και των πολωνών δημοκρατών προσφύγων
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στο Παρίσι. Στρατηγός της Παρισινής Κομμούνας, διέφυγε στην 
Αγγλία, καταδικάστηκε ερήμην σε θάνατο. Μέλος του Γενικού 
Συμβουλίου της ΔΕΕ και αντεπιστέλων γραμματέας για την Πο
λωνία (1871/1872). Φίλος του Μαρξ και του Ένγκελς. Σελ. 210, 
215.

Γιακόμπι Άμπραχαμ (Jacobi Abraham) (1830-1919): γιατρός. 
Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών, κατηγορούμενος στη 
δίκη των κομμουνιστών στην Κολωνία το 1852, όπου αθωώθηκε. 
Το 1853 μετανάστευσε στο Λονδίνο, μετά στις ΗΠΑ. Εκεί, προ
παγάνδιζε τις ιδέες του μαρξισμού. Στο βορειοαμερικάνικο εμφύ
λιο (1861-1865) πολέμησε στο πλευρό των βόρειων πολιτειών. 
Αργότερα, έγινε καθηγητής και κοσμήτορας μιας σειράς ιατρι
κών σχολών, πρόεδρος της Ακαδημίας Ιατρικών Επιστημών της 
Νέας Υόρκης (1885-1889). Σελ. 204.

Γιανγκ Μαντάμ (Jung Madame): βλέπε Γιανγκ Τζέιν Ελίζαμ- 
πεθ.

Γιανγκ Τζέιν Ελΐζαμπεθ (Young Jane Elizabeth) (πατρικό 
Thomson) (1827-1902): αμερικανίδα ηθοποιός. Παντρεμένη από 
το 1863 με τον Χέρμαν Βέλιν σε δεύτερο γάμο, γνωστή με αυτό 
το όνομα για τις ερμηνείες της στα δράματα του Σαίξπηρ. Γνω
στή της οικογένειας Μαρξ. Σελ. 84.

Γιουβενάλης (Decimus Iunius Iuvenalis) (περίπου από το 60 
μέχρι το 127): ρωμαίος σατιρικός ποιητής. Σελ. 31.

Γιουνγκ Γκέοργκ Γκότλομπ (Jung Georg Gottlob) (1814-1886): 
δημοσιολόγος, νεο-εγελιανός, μικροαστός δημοκράτης. Ιδρυτικό 
μέλος και διαχειριστής της Rheinische Zeitung. To 1848 ήταν 
βουλευτής στην πρωσική Εθνοσυνέλευση (αριστερή πτέρυγα). 
Αργότερα έγινε εθνικοφιλελεύθερος. Σελ. 94.

Γιουνγκ Χέρμαν (Jung Hermann) (1830-1901): έλβετός ρο
λογάς. Έλαβε μέρος στην επανάσταση του 1848/49, κατέφυγε 
στο Λονδίνο. Μέλος του Γενικού Συμβούλιου της ΔΕΕ και γραμ
ματέας, που αλληλογραφούσε με την Ελβετία (1864-1872). Μέλος 
του Βρετανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της ΔΕΕ. Συναγωνι
στής των Μαρξ και Ένγκελς μέχρι το Συνέδριο της Χάγης το 
1872. Σελ. 210,211.

Γιουνγκ (Jung) σύζυγος του Χέρμαν Γιουνγκ. Σελ. 211.
Γκαΐρτνερ Γκούσταφ Φριντριχ (Gartner (Gaertner), Gustav
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Friedrich) (πέθανε το 1841): δικηγόρος, καθηγητής του κρατικού 
και του λαϊκού δικαίου στη Βόννη. Σελ. 51.

Γκαίτε Γιόχαν Βόλφγκα\τ;κ φον (Goethe Johann Wolfgang von) 
(1749-1832). Σελ. 30.

Γκάμπερτ Έν-τουαρντ (Gumpert. Eduard) (1834-1893): για
τρός. Πήγε στο Μάντσεστερ μεταξύ των ετών 1856 και 1858. 
Φίλος των Μαρξ και Ένγκελς, τους οποίους και παρακολουθούσε 
ιατρικά. Σελ. 81,125.132.

Γκέμπελ (Gobel): δικαστικός σύμβουλος του εφετείου, πρόε
δρος του ποινικού δικαστηρίου στη δίκη των κομμουνιστών στην 
Κολωνία το 1852. Σελ. 106.

Γκεντ Ζυλ (Guesde Jules) (1845-1922): γάλλος δημοσιολόγος 
και συντάκτης. Αναρχικός κατά την πρώτη πενταετία της δεκαε
τίας του 1870. Μαζί με τον Πολ Λαφάργκ ιδρυτής το 1879 του 
Γαλλικού Εργατικού Κόμματος. Ηγέτης της επαναστατικής πτέ
ρυγας του γαλλικού εργατικού κινήματος. Σοσιαλσωβινιστής κα
τά τη διάρκεια του Πρώτου Παγκόσμιου Πολέμου. Σελ. 215, 235, 
236.

Γκρισχάιμ Άννα pov(Griesheim Anna von) (πατρικό Ένγκελς) 
(1825-1853): πρώτη γυναίκα του Άντολφ φον Γκρισχάιμ από το 
1848, αδελφή του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 14, 58.

Γκρισχάιμ Ελίζε φον (Griesheim Elise von) (πατρικό Ένγκελς) 
(1834-1912): δεύτερη γυναίκα του Άντολφ φον Γκρισχάιμ από το 
1854, νεότερη αδελφή του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 14, 58, 60, 66, 
67.

Γκρυν Καρλ (Grun Karl) (1817-1887): δημοσιογράφος. Στα 
μέσα της δεκαετίας του 1840 ανήκε στους κύριους εκπροσώπους 
του «αληθινού» σοσιαλισμού. Βουλευτής της πρωσικής Εθνοσυ
νέλευσης το 1848 (αριστερή πτέρυγα), μικροαστός δημοκράτης. 
Σελ. 95.

Γλάδστων Ουίλιαμ Έβαρτ (Gladstone William Ewart) 
(1809-1898): βρετανός κρατικός παράγοντας, συντηρητικός, με- 
τέπειτα ηγέτης του Φιλελεύθερου Κόμματος, μεταξύ των ετών 
1868 και 1894 υπήρξε κατ’ επανάληψη πρωθυπουργός. Σελ. 233.

Εκάριους Γιόχαν Γκέοργκ (Eccarius Johann Georg) 
(1818-1889): ράπτης, δημοσιολόγος. Το 1846 μετανάστευσε στο 
Λονδίνο. Μέλος της Ένωσης των Δικαίων και της Ένωσης των
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Κομμουνιστών. Ιδρυτικό μέλος της ΔΕΕ το 1864 και μέλος του 
Γενικού της Συμβούλιου (1864-1872): γενικός γραμματέας του 
Συμβουλίου (1867-1871) και αντεπιστέλων γραμματέας με τις 
ΗΠΑ (1870-1872). Συναγωνιστής του Μαρξ και του Ένγκελς 
μέχρι το 1872, ακολούθησε αργότερα τους τρεϊντγιουνιονιστές. 
Σελ. 92, 154, 155, 156, 168.

Ένγκελς Άννα (Engels Anna): βλέπε Γκρισχάιμ Άννα.
Ένγκελς Άντελε (Engels Adele) (1854-1949): κόρη των Έμιλ 

και Σαρλότε Ένγκελς, ανηψιά του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 67, 
68.

Ένγκελς Ελίζαμπετ Φραντσίσκα Μαουρίτσια (Engels Elisabeth 
Franziska Mauritia) (πατρικό van Haar) (1797-1873): .από το 
1819 γυναίκα του Φρίντριχ Ένγκελς (πατέρα), μητέρα του Φρίν
τριχ Ένγκελς. Σελ. 14, 57, 58-66, 67-68.

Ένγκελς Ελϊζε (Engels Elise): βλέπε Γκρισχάιμ Ελίζε.
Ένγκελς Έμα (Engels Emma) (1855-1936): κόρη των Έμιλ και 

Σαρλότε Ένγκελς, παντρεμένη με τον Ρόμπερτ Ότο από το 1875, 
ανηψιά του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 67, 68.

Ενγκελς Έμιλ (Engels Emil) (1828-1884): έμπορος και βιομή- 
χανος, μέτοχος της εταιρίας Ermen & Engels στο Ένγκελσκίρχεν 
από το 1861. Αδελφός του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 14, 58, 60-62, 
66-67.

Ένγκελς Έμιλ (Engels Emil) (1858-1907): ιδιοκτήτης βιομηχα
νίας, μέτοχος της εταιρίας Ermen & Engels στο Ένγκελσκίρχεν. 
Γιος του Έμιλ και της Σαρλότε Ένγκελς, ανηψιός του Φρίντριχ 
Ένγκελς. Σελ. 67, 68.

Ένγκελς Mapi (Engels Marie): βλέπε Μπλανκ Μαρί.
Ένγκελς Ρούντολφ (Engels Rudolf) (1831-1903): βιομήχανος, 

μέτοχος της εταιρίας Ermen & Engels στο Ένγκελσκίρχεν από το 
1861. Αδελφός του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 14, 58, 60-63, 66, 67.

Ένγκελς Σαρλότε (Engels Charlotte) (πατρικό Bredt) 
(1833-1912): παντρεμένη με τον Emil Engels, αδελφό του Φρί
ντριχ Ένγκελς, από το 1853. Σελ. 66-68.

Ένγκελς Φρίντριχ (πατέρας) Engels Friedrich (senior) 
(1796-1860): πατέρας του Φρίντριχ Ένγκελς. Ίδρυσε το 1837 
μαζί με τον Έρμεν το κλωστήριο Ermen & Engels στο Μάντσε
στερ και το 1841 την εταιρία Ermen & Engels στο Ένγκελσκίρ-
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χεν, δημιούργησε το 1837 τον εμπορικό οίκο Friedrich Engels & 
Co. στο Μπάρμεν. Σελ. 8, 56, 57, 60, 61, 67, 68, 94. 96, 98. 106.
107.

Ένγκελς Φριντριχ (Engels Friedrich) (1868-1920): ιδιοκτήτης 
βιομηχανίας. Γιος του Έμιλ και της Σαρλότε Ένγκελς, ανηψιός 
του Φριντριχ Ένγκελς. Σελ. 67, 68.

Ένγκελς Χέντβιχ (Engels Hedwig): βλέπε Μπέλινγκ, Χέντβιχ.
Ένγκελς Χέρμαν (Engels Hermann) (1822-1905): βιομήχανος. 

από το 1860 διαχειριστής των εταιριών της οικογένειας Ένγκελς, 
κύριος μέτοχος της εταιρίας Ermen & Engels στο Ένγκελσκίρχεν 
από το 1861. Αδελφός του Φριντριχ Ένγκελς. Σελ. 14, 58, 60-63, 
66.

Επίκουρος (περίπου 342-271 π.Χ.): έλληνας φιλόσοφος, ανα- 
νεωτής της ατομικής θεωρίας. Σελ. 137.

Έρμεν Γκότφριντ (Ermen Gottfried) (1812-1899): κύριος μέ
τοχος της εταιρίας Ermen & Engels στο Μάντσεστερ από το 
1851. Σελ. 61, 63, 111.

Ζασούλιτς Βέρα Ιβάνοβα (1851-1919): ηγετικό στέλεχος του 
ναροντνικιστικού και αργότερα του εργατικού κινήματος της Ρω
σίας. Ιδρυτικό μέλος της πρώτης ρωσικής μαρξιστικής οργά
νωσης «Απελευθέρωση της Εργασίας». Ακολούθησε αργότερα 
τους μενσεβίκους. Σελ. 187, 216.

Ζίγκελ Άουγκουστ (Siegel August) (1856-1936): εργάτης ορυ
χείων. Σοσιαλδημοκράτης, δούλευε δραστήρια στο συνδικαλιστι
κό κίνημα στη δεκαετία του 1880, το 1890 συνέβαλε στην οργά
νωση της Γενικής Επιτροπής των Συνδικάτων της Γερμανίας. 
Μετανάστευσε στη Σκωτία το 1891, όπου και συμμετείχε στον 
συνδικαλιστικό αγώνα των εργατών ορυχείων. Σελ. 214, 215.

Ζιγκό Φιλίπ (Gigot Philippe) (1319-1860): βέλγος δικηγόρος, 
αρχειοφύλακας. Γραμματέας της Αντεπιστέλουσας Επιτροπής 
των Κομμουνιστών στις Βρυξέλλες, μέλος της Ένωσης των Κομ
μουνιστών. Στη δεκαετία του 1840 φίλος του Μαρξ και Ένγκελς. 
Σελ. 97.

Ζίμπελ Καρλ (Siebel Carl) (1836-1868): έμπορος, ποιητής. 
Φίλος του Μαρξ, μακρινός συγγενής του Ένγκελς. Σελ. 59, 155.

Ζίνγκερ Πάουλ (Singer Paul) (1844-1911): έμπορος. Ηγετικός 
εκπρόσωπος της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας. Μέλος της γερ
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μανικής Βουλής (1884-1911), πρόεδρος από το 1885 της Κοινο
βουλευτικής Ομάδας των σοσιαλδημοκρατών, ένας από τους δύο 
προέδρους του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος της Γερμανίας 
από το 1890. Πάλεψε κατά του οπορτουνισμού και του ρεβιζιονι- 
σμού. Σελ. 179, 185, 238.

Ζόργκε Καταρΐνα (Sorge Katharina): γυναίκα του Φρίντριχ 
Άντολφ Ζόργκε. Σελ. 182.

Ζόργκε Φρίντριχ Άντολφ (Sorge Friedrich Adolph) 
(1828-1906): δάσκαλος και δημοσιογράφος. Συμμετείχε στην 
επανάσταση του 1848/1849, μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1852. 
Μέλος της ΔΕΕ, οργανωτής αμερικάνικων τμημάτων, μέλος του 
Γενικού Συμβουλίου στη Νέα Υόρκη και γενικός γραμματέας του 
(1872-1874). Φίλος και συναγωνιστής των Μαρξ και Ένγκελς. 
Σελ. 92, 137, 165, 170, 181-182, 212, 235.

Ζοτράν Λυσιέν-Λεοπόλντ (Jottrand Lucien-Leopold) 
(1804-1877): βέλγος νομικός και δημοσιογράφος. Επαναστάτης 
δημοκράτης. Το 1847 υπήρξε πρόεδρος της Δημοκρατικής 
Ένωσης στις Βρυξέλλες. Σελ. 217.

Κάνινγκχαμ (Cunningham): φιλική οικογένεια της οικογένειας 
Μαρξ. Σελ. 118.

Κάνινγκχέιμ - Γκράχαμ Ρόμπερτ Μπόρταϊν (Cunninghame - 
Graham Robert Bortine) (1852-1936): συγγραφέας από τη Σκω
τία. Συμμετείχε στο εργατικό κίνημα κατά τις δεκαετίες του 1880 
και του 1890. Σελ. 214.

Κάουτσκι Γιόχαν (Kautsky Johann) (Hans) (1864-1937): σκη
νογράφος. Αδελφός του Καρλ Κάουτσκι. Σελ. 34.

Κάουτσκι Καρλ (Kautsky Karl) (1854-1938): συγγραφέας, συν
τάκτης. Στα τέλη της δεκαετίας του 1870 εξελίχθηκε από χυδαίος 
σοσιαλιστής σε μαρξιστή. Συντάκτης της Neue Zeit (1883-1917). 
Φίλος του Ένγκελς. Αρχικά, συνέβαλε πολύ στη διάδοση του 
μαρξισμού, μετά το 1910 θεωρητικός του κεντρισμού και μετά το 
1917 εχθρός της Σοβιετικής Ένωσης. Σελ. 33-37, 93, 181.

Κάουτσκι Λουίζε (Kautsky Louise) (πατρικό Strasser) 
(1860-1950): αυστριακή σοσιαλίστρια. Πρώτη γυναίκα του Καρλ 
Κάουτσκι (1883-1889). Από το 1890 και μέχρι το θάνατο του 
Ένγκελς υπήρξε οικονόμος και γραμματέας του. Παντρεμένη με
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το γιατρό Λοΰντβιχ Φραϊμπέργκερ από το 1864. Σελ. 33-37. 
182-183. 186,216.

Κέλερ Γ. (Kohler J.): τραπεζίτης στη Γενεύη στη δεκαετία του 
σαράντα του 19ου αιώνα. Σελ. 96.

Κένεν Φΐλιπ (Coencn Philip) (1842-1892): παπουτσής από το 
Βέλγιο, δημοσιογράφος. Μέλος της ΔΕΕ. Ιδρυτής και συντάκτης 
της εφημερίδας De Werker της Αμβέρσας. Ιδρυτικό μέλος του 
Φλαμανδικού Σοσιαλιστικού Εργατικού Κόμματος το 1877, του 
Βελγικού Σοσιαλιστικού Κόμματος το 1879, του Βελγικού Εργα
τικού Κόμματος το 1885. Σελ. 228-231.

Κέτγκεν Γκούσταφ Άντολφ (Kottgen Guslav Adolph) 
(1805-1882): ζωγράφος και ποιητής. Οπαδός του «αληθινού» σο
σιαλισμού. Αλληλογραφούσε με την Επιτροπή Αλληλογραφίας 
των Κομμουνιστών στις Βρυξέλλες. Συμμετείχε στην επανά
σταση του 1848/49. Σελ. 94.

Κίνκελ Γκότφριντ (Kinkel Gottfried) (1815-1882): συγγραφέας 
και δημοσιογράφος. Μικροαστός δημοκράτης. Συμμετείχε στο 
ξεσηκωμό της Βάδης - Παλατινάτου το 1849. Καταδικάστηκε 
από το πρωσικό δικαστήριο σε ισόβια κάθειρξη, δραπέτευσε από 
τη φυλακή και μετανάστευσε στην Αγγλία. Ένας από τους ηγέτες 
των μικροαστών μεταναστών στο Λονδίνο. Αντίπαλος των Μαρξ 
και Ένγκελς. Σελ. 206.

Κλάιν Γιόχαν Γιόκομπ (Klein Johann Jacob) (1817 ως το 1895 
ή το 1897): γιατρός στην Κολωνία. Μέλος της Ένωσης των 
Κομμουνιστών, κατηγορούμενος στη δίκη των κομμουνιστών 
στην Κολωνία το 1852, όπου και αθωώθηκε. Σελ. 204.

Κλινγκς Καρλ (Klings Karl) (περίπου από 1825 ως μετά το 
1874): κατασκευαστής μαχαιριών. Μέλος της Ένωσης των Κομ
μουνιστών. Ιδρυτικό μέλος και ηγετικό στέλεχος της Γενικής 
Γερμανικής Εργατικής Ένωσης το 1863. σύντομα επικεφαλής 
της αντιπολίτευσης κατά του Λασάλ. Το 1865 μετανάστευσε στις 
ΗΠΑ, όπου συμμετείχε στις δραστηριότητες της ΔΕΕ στο Σι
κάγο. Σελ. 207, 208.

Κλους Άντολφ (Cluss Adolph) (1825-1905): μηχανικός και 
αρχιτέκτονας. Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών. Μετανά
στευσε το 1848 στις ΗΠΑ. Εκεί προπαγάνδιζε το μαρξισμό.
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Αργότερα, αποτραβήχτηκε από τις πολιτικές δραστηριότητες. 
Σελ. 107, 205, 206.

Κοβαλέβσκι Μαξΐμ Μαζΐμοβιτς (1851-1916): ρώσος κοινωνιο
λόγος, ιστορικός, εθνολόγος και νομικός. Αστικο-φιλελεύθερος 
πολιτικός. Σελ. 171.

Κόλσμαν (Colsman): γαμπρός της Σαρλότε Ένγκελς. Σελ. 66.
Κον Τζέιμς (Cohn James): άγγλος εργάτης στην παραγωγή 

πούρων. Πρόεδρος της London Association of Cigarmarkers. 
Μέλος του Γ ενικού Συμβούλιου της ΔΕΕ (1867-1871), αντεπιστέ- 
λων γραμματέας για τη Δανία (1870/1871). Σελ. 228.

Κούγκελμαν Γκέρτρουντ (Kugelmann Gertrud) (πατρικό (Ορ- 
penheim) (γεννήθηκε το 1839): παντρεμένη με τον Λουίς Κούγ
κελμαν από το 1857. Σελ. 80, 81.

Κούγκελμαν Λουϊς (Kugelman Louis) (1828-1902): γιατρός. Δη
μοκράτης, σοσιαλιστής. Συμμετείχε στην επανάσταση του 
1848/49. Φίλος των Μαρξ και Ένγκελς από τα μέσα της δεκαε
τίας του 1860. Ενεργό μέλος της ΔΕΕ. Συνέβαλε στη διάδοση του 
Κεφάλαιου στη Γερμανία. Σελ. 24, 31, 77, 80, 81, 158-159.

Κούγκελμαν Φραντσΐσκα (Kugelmann Franziska) (1858 ως το 
1930 περίπου): κόρη των Λουίς και Γκέρτρουντ Κούγκελμαν. 
Σελ. 81.

Κουλΐσοβα Άννα Μιχάηλοβνα (1854-1925): ρωσίδα επαναστά- 
τρια, έζησε σαν μετανάστρια στην Ελβετία και στην Ιταλία. 
Δρούσε στο εργατικό κίνημα. Σύζυγος του Φίλιπο Τουράτι από το 
1885. Σελ. 187.

Λαβρόφ Πιοτρ Λαβρόβιτς (1823-1900): ρώσος κοινωνιολόγος 
και δημοσιολόγος. Ιδεολόγος των ναρόντνικων. Μετανάστης στη 
Γαλλία από το 1870. Μέλος της ΔΕΕ. Συμμετείχε στην Παρισινή 
Κομμούνα. Κατέφυγε στο Λονδίνο. Έζησε στην Ελβετία από το 
1873 μέχρι το 1876. Φίλος των Μαρξ και Ένγκελς από το 1872. 
Σελ. 133.

Λ αμπριόλα Αντόνιο (Labriola Antonio) (1843-1904): ιταλός φι
λόσοφος και δημοσιογράφος. Σοσιαλιστής και από τους πρώτους 
που προπαγάνδισαν το μαρξισμό στην Ιταλία. Εναντιώθηκε στο 
ρεβιζιονισμό του Μπέρνσταϊν. Σελ. 187.

Λασάλ Φέρντιναντ (Lassalle Ferdinand) (Baron Itzig, Itzig) 
(1825-1864): συγγραφέας. Μικροαστός προπαγανδιστής στο ερ
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γατικό κίνημα. Συμμετείχε στην επανάσταση του 1848/49 και 
γνώριζε από τότε τους Μαρξ και Ένγκελς. Ίδρυσε τη Γενική 
Ένωση Γερμανών Εργατών το 1863, μετέφερε όμως σύγχυση 
στο εργατικό κίνημα ότι με τη βοήθεια του κράτους των Πρώσων 
γιούνκερς θα μπορούσε να γίνει η μετάβαση στο σοσιαλισμό. 
Σελ. 55, 114,206, 207.

Λαφάργκ Λάουρα (Lafargue Laura) (πατρικό Marx) (Cacadou, 
Lohr) (1845-1911): δεύτερη κόρη των Καρλ και Τζένης Μαρξ. 
Δρούσε στο γαλλικό εργατικό κίνημα για τη διάδοση του μαρξι
σμού. Παντρεμένη με τον Πολ Λαφάργκ από το 1868. Σελ. 14, 
15,40,43, 50, 55, 72, 73-75, 77-79, 82, 85-87, 91-93, 98, 103, 105,
108, 113-115, 116, 118, 120, 124-125, 127, 131, 136-137, 141, 
167, 176, 178, 187, 205, 213, 224, 227.

Λαφάρνκ Μαρκ-Λοράν (Lafargue Marc-Laurent) (Φλεβάρης μέ
χρι Ιούλιος του 1871): γιος των Πολ και Λάουρα Λαφάργκ. Σελ. 
14-15.

Λαφάργκ Πολ (Lafargue Paul) (1842-1911): γάλλος γιατρός. 
Σοσιαλιστής, προπαγανδιστής του μαρξισμού. Μέλος του Γενι
κού Συμβούλιου της ΔΕΕ (το 1866-1868 και 1869/1870). Ιδρυτικό 
μέλος του Γαλλικού Εργατικού Κόμματος. Φίλος και συναγωνι
στής των Μαρξ και Ένγκελς. Παντρεμένος με την κόρη του 
Μαρξ Λάουρα από το 1868. Σελ. 14, 73-75, 78-79, 85, 86, 178, 
213,215,227, 236.

Λαφάργκ Σαρλ-Ετιέν (Lafargue Charles-Etienne) (Schnappi- 
Schnapp) (1869-1872): γιος των Πολ και Λάουρα Λαφάργκ. Σελ.
14, 15, 77-79.

Λαφάργκ Τζένη (Lafargue Jenny) (Γενάρης μέχρι Φλεβάρης του 
1870): κόρη των Πολ και Λάουρα Λαφάργκ. Σελ. 14, 15, 78.

Λέβε Βίλχελμ (Lowe Wilhelm) (1814-1886): γιατρός από το 
Κάλμπε. Μικροαστός δημοκράτης, αντιπρόεδρος της Εθνοσυνέ
λευσης της Φραγκφούρτης (αριστερή πτέρυγα) το 1849, πρόεδρος 
του τμήματος της Εθνοσυνέλευσης μετά τη μετακίνησή του στη 
Στουτγάρδη. Μετανάστευσε στην Ελβετία και τις ΗΠΑ. Επέ
στρεψε στη Γερμανία μετά την αμνηστία του 1861, ακολούθησε 
το προοδευτικό κόμμα. Σελ. 150.

Λε Μονού Μπενζαμέν-Κονστάντ (Le Moussu, Benjamin-Co
nstant) (γεννήθηκε το 1846): γάλλος χαράκτης. Συμμετείχε στην
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Παρισινή Κομμούνα, μετανάστευσε στο Λονδίνο. Μέλος του 
Γενικού Συμβούλιο της ΔΕΕ και αντεπιστέλων γραμματέας με 
τους γαλλόφωνους τομείς στη Βόρεια Αμερική (1871/1872). Υπο- 
στηρικτής των Μαρξ και Ένγκελς στη μάχη τους κατά των 
Μπακουνικών. Σελ. 210.

Λεοπόλντ I (Leopold I) (1790-1865): βασιλιάς του Βελγίου 
(1831-1865). Τεμ. 217.

Λέσνερ Μαρί (Lessner Marie) (πατρικό Breitenbach) (πέθανε 
μετά το 1909): παντρεμένη με τον Φρίντριχ Λέσνερ από το 1869. 
Σελ. 213.

Λέσνερ Φρίντριχ (Lessner Friedrich) (1825-1910): ράφτης. 
Μέλος της Ένωσης των Δικαίων και της Ένωσης των Κομμουνι
στών. Έλαβε μέρος στην Επανάσταση του 1848/49. Το 1852 
καταδικάστηκε σε τρία χρόνια φυλάκιση στη δίκη των κομμουνι
στών στην Κολωνία. Μετανάστης στο Λονδίνο από το 1856. 
Μέλος του Γενικού Συμβούλιου της ΔΕΕ (1864-1872). Φίλος και 
συναγωνιστής των Μαρξ και Ένγκελς. Σελ. 92, 159-160, 208, 
212-213, 232.

Λίμπκνεχτ Αλϊς (Liebknecht Alice) (γεννήθηκε το 1857): κόρη 
των Βίλχελμ και Ερνεστίνε Λίμπκνεχτ, παντρεμένη με τον 
Μπρούνο Γκάιζεραπότο 1877. Σελ. 157, 167, 170, 172.

Λίμπκνεχτ Βίλχελμ (Liebknecht Wilhelm) (1826-1900). Σελ. 
49,92, 123, 157, 166-167, 169-170, 171-172, 177,179, 181, 186, 
214,221,229,233.

Λίμπκνεχτ Γκέρτρουντ (Liebknecht Gertrud) (γεννήθηκε το 
1863): κόρη του Βίλχελμ και της Ερνεστίνε Λίμπκνεχτ, παντρε
μένη με τον Βίλχελμ Σβιέντι. Σελ. 157, 167, 170, 172.

Λίμπκνεχτ Ερνεστίνε (Liebknecht Ernestine) (πατρικό Lan- 
doldt) (1834-1867): πρώτη γυναίκα του Βίλχελμ Λίμπκνεχτ από 
το 1854. Σελ. 157.

Λίμπκνεχτ Καρλ (Liebknecht Karl) (1871-1919): γιος του Βίλ
χελμ και της Ναταλί Λίμπκνεχτ. Σελ. 170, 172.

Λίμπκνεχτ Ναταλί (Liebknecht Natalie) (πατρικό Reh) 
(1835-1909): δεύτερη γυναίκα του Βίλχελμ Λίμπκνεχτ από το 
1868. Σελ. 166-167, 169-170, 171-172, 186.

Λίμπκνεχτ Ότο (Liebknecht Otto) (1876-1949): γιος του Βίλ
χελμ και της Ναταλί Λίμπκνεχτ. Σελ. 172.
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Λίμπκνεχτ Τέοντορ (Liebknecht Theodor) (1870-1948): γιος 
του Βίλχελμ και της Ναταλί Λίμπκνεχτ. Σελ. 167, 170, 172.

Λΐνκολν Άμπραχαμ (Lincoln Abraham) (1809-1865): πρόεδρος 
των ΗΠΑ (1861-1865). Σελ. 225.

Λονγκέ Avpi (Longuet Henri) (1878-1883): γιος τουΣαρλ και 
της Τζένης Λονγκέ. Σελ. 14, 15, 46-49,83, 85.

Αονί'κέ Εντγκάρ (Longuet Edgar) (1879-1950): γιος του Σαρλ 
και της Τζένης Λονγκέ. Γ ιατρός. Μέλος του Σοσιαλιστικού Κόμ
ματος και του Γαλλικού Κομμουνιστικού Κόμματος από το 1938. 
Κατά τη διάρκεια του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου πήρε 
μέρος στο αντιστασιακό κίνημα. Σελ. 14, 15, 46-49, 83, 85, 86, 
87, 92.

Λ ονγκέ Zav (Longuet Jean-Jonny) (1876-1938): γιος του Σαρλ 
και της Τζένης Λονγκέ. Ρεφορμιστής ηγέτης του Σοσιαλιστικού 
Κόμματος και της II Διεθνούς. Σελ. 14, 15. 46-49, 82-85, 86, 87, 
92.

Λονγκέ Μαρσέλ (Longuet Marcel) (1881-1949): γιος του Σαρλ 
και της Τζένης Λονγκέ. Σελ. 14, 15, 46-49, 82-83, 85, 87, 92.

Λονγκέ Σαρλ (Longuet Charles) (1839-1903): γάλλος δημοσιο
γράφος. Μέλος του Γενικού Συμβούλιου της ΔΕΕ (1866/67 και 
1871/1872). Μέλος του Συμβουλίου της Παρισινής Κομμούνας, 
μετανάστευσε στο Λονδίνο, επέστρεψε στη Γαλλία το 1880. Αρ
γότερα, έγινε ποσιμπιλιστής. Παντρεμένος με την κόρη του 
Μαρξ, Τζένη, από το 1872. Σελ. 79-80, 84.

Λονγκέ Σαρλ (Longuet Charles) (Σεπτέμβρης του 1873 μέχρι 
Ιούλιος του 1874): γιος του Σαρλ και της Τζένης Λονγκέ. Σελ. 14,
15, 47, 80-81.

Λονγκέ Τζένη (Longuet Jenny) (πατρικό Marx) (Schwarzchen) 
(1844-1883): η μεγαλύτερη κόρη των Καρλ και Τζένης Μαρξ. 
Δημοσιογράφος. Υποστήριξε τον αγώνα για την απελευθέρωση 
των φυλακισμένων ιρλανδέζων πατριωτών (Fenier). Στο εργατικό 
κίνημα συνέβαλε στη διάδοση του μαρξισμού. Παντρεμένη με 
τον Σαρλ Λονγκέ από το 1872. Σελ. 9, 14, 15, 40, 45-49, 55, 72, 
75, 79-84, 87, 91-93, 98, 103, 106, 108, 113-115, 116, 118, 120, 
124-125, 127, 131, 167, 205, 224.

Λονγκέ Τζένη (Longuet Jenny) (1882-1952): κόρη του Σαρλ και 
της Τζένης Λονγκέ. Σελ. 14, 15, 87, 92.
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Λούθηρος (Luther Martin) (1483-1546). Σελ. 76.
Λύνινγκ Ότο (Liming Otto) (1818-1868): γιατρός και δημόσιό· 

λόγος. Εκπρόσωπος του «αληθινού» σοσιαλισμού από το 1844. 
Συντάκτης του Weser - Dampfboot το 1844, του Westphalisches 
Dampfboot (1845-1848) και της δημοκρατικής Neue Deutsche 
Zeitung {1848-1850). Εθνοφιλελεύθερος μετά το 1866. Σελ. 99.

Μάγιερ (Meyer): γνωστός των Μαρξ και Ένγκελς στο Λονδίνο 
το 1854. Σελ. 150.

Μάγιερ Ζΐγκφριντ (Meyer Sigfrid) (1840-1872): πολιτικός μη
χανικός. Μέλος της Γενικής Ένωσης Γερμανών Εργατών, ανήκε 
στην προλεταριακή αντιπολίτευση. Ιδρυτικό μέλος του βερολινέ- 
ζικου τμήματος της ΔΕΕ. Το 1866 μετανάστευσε στις ΗΓΙΑ, όπου 
δούλευε για τη διάδοση του μαρξισμού στο εργατικό κίνημα. Σελ. 
157-158.

Μάισνερ 'Οτο (Meissner Otto) (1819-1902): εκδότης στο Αμ
βούργο, εξέδοσε το «Κεφάλαιο» και άλλα γραπτά των Μαρξ και 
Ένγκελς. Σελ. 126, 158.

Μακ Ντόνελ Τζόζεφ Πάτρικ (Mac Donnel Joseph Patrick) 
(1847 - 1906): ιρλανδός εργατικός ηγέτης, σοσιαλιστής, Fenier. 
Μέλος του Γ ενικού Συμβουλίου της ΔΕΕ και αντεπιστέλων γραμ
ματέας με την Ιρλανδία (1871/1872). Μετανάστευσε στις ΗΠΑ 
το 1872. Σελ. 232

Μάλθους θόμας Ρόμπερτ (Malthus Thomas Robert) 
(1766-1834): άγγλος κληρικός, οικονομολόγος. Κύριος εκπρό
σωπος της θεωρίας του υπερπληθυσμού. Σελ. 76.

Μάρεϊ Τσαρλς (Murray Charles): βρετανός παπουτσής. Χαρτι- 
στής. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΔΕΕ (1870-1872) και 
του Βρετανικού Ομοσπονδιακού Συμβουλίου της ΔΕΕ 
(1872/1873). Στη δεκαετία του 1880 μέλος της «Social Demo
cratic Federation». Σελ. 232.

Μαρξ: (8 Ιουλίου 1857): το έβδομο παιδί του Καρλ και της 
Τζένης Μαρξ, που πέθανε αμέσως μετά τη γέννα. Σελ. 91,109.

Μαρξ Ελεάνορ (Marx Eleanor): βλέπε Μαρξ-'Αβελινγκ Ελεά
νορ.

Μαρξ 'Evr/καρ (Marx Edgar) (Musch) (1847-1855): γιος του 
Καρλ και της Τζένης Μαρξ. Σελ. 14, 40, 70-71, 91, 98, 103, 105, 
151,205.
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Μαρξ Έντουαρντ. (Marx Eduard) (1826-1837): αδελφός του 
Καρλ Μαρξ. Σελ. 51.

Μαρξ Λάουρα (Marx Laura): βλέπε Λαφάργκ Λάουρα.
Μαρξ-Άβελινγκ Ελεάνορ (Marx-Aveling Eleanor) (Chinese 

Successor, Miss Liliput, Quoquo, Tussy) (1855-1898): η μικρό
τερη κόρη του Καρλ και της Τζένης Μαρξ. Δημοσιογράφος. 
Ιδρυτικό μέλος της Σοσιαλιστικής Ένωσης το 1884. Δούλεψε και 
αυτή για την οργάνωση των εργατών στο γκάζι και των λιμενερ
γατών καθώς και των ειδικευμένων εργατών του Λονδίνου. Σύ
ζυγος του Έντουαρντ Άβελινγκ από το 1884. Σελ. 14, 33, 35, 43, 
45, 48-50, 55, 72-73, 75-77, 79-81, 83-85, 86, 87, 91-93, 108, 
113-115, 116-118, 120, 124-125, 127, 131, 132, 135, 141, 167, 
174, 175,213, 224, 235, 236.

Μαρξ Τζένη (Marx Jenny) (πατρικό von Westphalen) (Mohm- 
chen) (1814-1881): παντρεμένη με τον Καρλ Μαρξ από το 1843. 
Σελ.7-9, 12-14, 39-50, 52, 53, 55-56, 69-72, 74, 77, 82, 83, 90, 93, 
98, 103, 106, 108-110, 111, 113, 114, 116-118, 120, 124, 125, 127, 
131, 137, 145, 149, 151, 156-157, 167, 173, 205.

Μαρξ Τζένη (Marx Jenny): βλέπε Λονγκέ Τζένη.
Μ<ψξ Φραντσΐσκα (Marx Franziska) (Μάρτης 1851 μέχρι 

Απρίλης του 1852): κόρη των Καρλ και Τζένης Μαρξ. Σελ. 14,
103.

Μαρξ Χάινριχ (Marx Heinrich) (1777-1838): δικηγόρος και 
νομικός σύμβουλος. Πατέρας του Καρλ Μαρξ. Σελ. 7, 8, 14, 39, 
51-53.

Μαρξ Χάινριχ Γκ'ιντο (Marx Heinrich Guido) (Foxchen) 
(Νοέμβρης του 1849 μέχρι Νοέμβρης του 1850): γιος του Καρλ 
και της Τζένης Μαρξ. Σελ. 14, 69, 70.

Μαρξ Χενριέτε (Marx Henriette) . (πατρικό Presburg) 
(1788-1863): παντρεμένη με τον Χάινριχ Μαρξ, μητέρα του Καρλ 
Μαρξ. Σελ.51,52, 115.

Μελινέ Φρανσουά (Mellinet Francois) (1768-1852): βέλγος 
στρατηγός γαλλικής καταγωγής. Ηγέτης της αστικής επανά
στασης του 1830 και του δημοκρατικού κινήματος στο βέλγιο. 
Επίτιμος πρόεδρος της Δημοκρατικής Ένωσης στις Βρυξέλλες. 
Καταδικάστηκε σε θάνατο το 1848 στη δίκη του «Risquons -
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Tout» πήρε χάρη και μειώθηκε η ποινή του σε τριάντα χρόνια 
φυλάκισης. Αφέθηκε ελεύθερος το 1849. Σελ. 217.

Μέλχιορ Γιοήλιους (Melchior Julius): εργάτης από το Ζόλινγ- 
κεν, μέλος της ΔΕΕ. Το 1864 μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Σελ. 207.

Μιλ Τζον Στιούαρτ (Mill John Stuart) (1806-1873): άγγλος 
οικονομολόγος και θετικιστής φιλόσοφος. Σελ. 123.

Μιραμπό Ονορέ-Γκαμπριέλ Ρικετϊ, κόμης (Mirabeau Honore- 
Gabriel Riquctti, comte de) (1749-1791): γάλλος πολιτικός. 
Ηγέτης των αντιπολιτευόμενων ευγενών και των μεγαλοαστών 
στη Γαλλική Επανάσταση. Σελ. 46.

Μολ Φριντριχ (Moll Friedrich)(Il8putou 1835-1871): εργάτης 
από το Ζόλινγκεν, το 1864 μετανάστευσε στις ΗΠΑ, ιδρυτής του 
Γερμανικού Συνδέσμου Διαπαιδαγώγησης των Εργατών στη Νέα 
Υόρκη. Γύρισε ξανά στη Γερμανία κι έγινε μέλος της ΔΕΕ. Σελ. 
207, 208.

Μολεσότ Γιάκομπ (Moleschott Jakob) (1822-1893): Ολλανδός 
φυσιολόγος και φιλόσοφος. Εκπρόσωπος του χυδαίου υλισμού. 
Σελ. 42.

Μόργκαν Λούις Χένρυ (Morgan Lewis Henry) (1818-1881): βο- 
ρειοαμερικάνος εθνολόγος, αρχαιολόγος και ιστορικός της αρ
χαίας κοινωνίας, υλιστής, οπαδός του αυθόρμητου. Σελ. 141.

Μουρ Σάμουελ (Moore Samuel) (1838-1911): άγγλος νομικός, 
μέλος της ΔΕΕ. Μετέφρασε το Μανιφέστο του Κομμουνιστικού 
Κόμματος και μαζί με τον Έντουαρντ Άβελινγκ τον πρώτο τόμο 
του Κεφάλαιου στα αγγλικά. Φίλος των Μαρξ και Ένγκελς. Σελ. 
86, 134, 160.

Μπαβαΐ Σαρλ-Βικτόρ (Bavay Charles-Victor) (1801-1875): 
Βέλγος δικαστικός υπάλληλος, γενικός εισαγγελέας του εφετείου 
στις Βρυξέλλες. Σελ. 217.

Μπολιού Φελϊζ (Balliu Felix) (γεννήθηκε το 1802): Βέλγος 
έμπορος. Επαναστάτης δημοκράτης, μέλος της «Association De- 
mocratique» στις Βρυξέλλες. Το 1848 καταδικάζεται σε θάνατο 
στη δίκη για το «Risquons-Tout», παίρνει χάρη για φυλάκιση 30 
χρόνων, τον αφήνουν ελεύθερο το 1854. Σελ. 217.

Μπάουερ Έντγκαρ (Bauer Edgar) (Juste-milieu) (1820-1886): 
δημοσιολόγος. Νεοεγκελιανός. Έζησε κατά διαστήματα ως με
τανάστης στην Αγγλία, άλλαξε επανειλημμένα την πολιτική του
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τοποθέτηση, γίνεται υπάλληλος του πρωσικού κράτους μετά την 
αμνηστία του 1861. Αδελφός του Μπρούνο Μπάουερ. Σελ. 40.

Μπάουερ Χάινριχ (Bauer Heinrich) (Henry) (γεννήθηκε περί
που το 1813): παπουτσής. Ηγετικό στέλεχος της Ένωσης των 
Δικαίων, μέλος της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης των Κομ
μουνιστών. Μετανάστευσε το 1851 στην Αυστραλία, όπου χάθη
καν τα ίχνη του. Σελ. 203

Μπαρνς Λύντια (Burns Lydia) (Lizzie, Lizzy) (1827-1878): ιρ- 
λανδέζα εργάτρια, συμμετείχε στο εθνικοαπελευθερωτικό κίνημα 
της Ιρλανδίας. Δεύτερη γυναίκα του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 
12-14, 45, 50, 76, 79, 80,113, 132, 134, 161-163, 167,213.

Μπαρνς Μαίρη (Burns Mary) (περίπου 1823-1863): ιρλανδέζα 
εργάτρια. Πρώτη γυναίκα του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 8,9, 12-14, 
44,91, 114-116, 118-120.

Μπαρνς Μαίρη Έλεν (Burns Mary Ellen): βλέπε Ρόσερ Μαίρη 
Έλεν.

Μπέκερ Γιόχαν Φίλιπ (Becker Johann Philipp) (1809-1886): 
κατασκευαστής βουρτσών. Επαναστάτης δημοκράτης. Συμμε
τείχε στην επανάσταση του 1848/49, διοικητής του λαϊκού στρα
τού της Βάδης. Ηγετικός εκπρόσωπος των ελβετών και γερμανών 
εργατών στη Διεθνή Ένωση Εργατών, φίλος και συναγωνιστής 
των Μαρξ και Ένγκελς από το 1860. Σελ. 48, 92, 138, 140, 155, 
172-174, 176-178.

Μπέκερ Ελίζαμπετ (Becker Elizabeth) (πέθανε το 1884): σύ
ζυγος του Γιόχαν Φίλιπ Μπέκερ. Σελ. 48.

Μπέκερ Μπέρνχαρντ (Becker Bernhard) (1826-1882): συγγρα
φέας και συντάκτης. Ιδρυτικό μέλος της Γενικής Ένωσης Γερμα
νών Εργατών και πρόεδρός της (1864/1865). Το 1870 προσχώ
ρησε στο Σοσιαλδημοκρατικό Εργατικό Κόμμα. Το 1874 αποχώ
ρησε από το εργατικό κίνημα. Σελ. 159.

Μπέκερ Χέρμαν (Becker Hermann) (1820-1885): ασκούμενος 
δικηγόρος πρωτοδικείου και δημοσιογράφος, μέλος της Δημο
κρατικής Εταιρίας της Κολωνίας και μέλος του προεδρείου της 
Ένωσης για εργάτες και εργοδότες το 1848/1849. Μέλος της 
Ένωσης των Κομμουνιστών από το 1850. Καταδικάστηκε σε 5 
ετών κάθειρξη το 1852 στη δίκη των κομμουνιστών στην Κολω
νία. Αργότερα, εθνικοφιλελεύθερος. Σελ. 204.
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Μπέλινγκ Φρίντριχ (Boelling Friedrich) (1816-1884): έμπορος. 
Παντρεμένος με την αδελφή του Ένγκελς Χέντβιχ. Σελ. 63.

Μπέλινγκ Χέντβιχ (Boelling Hedwig) (πατρικό Ενγκελς) 
(1830-1904): παντρεμένη από το 1850 με τον Φρίντριχ Μπέλινγκ. 
αδελφή του Φρίντριχ Ένγκελς. Σελ. 14, 58, 60, 63, 66, 67.

Μπέμπελ Άουγκουστ (Bebel August) (1840-1913). Σελ. 50, 86, 
92, 166-167, 169, 174-177, 179-181, 183-185, 186, 187, 214, 233, 
238.

Μπέμπελ Γιούλι (Bebel Julie) (πατρικό Otto) (1843-1910): σύ
ζυγος και συναγωνίστρια του Άουγκουστ Μπέμπελ από το 1866. 
Σελ. 13,50, 167, 179, 183.

Μπέρμπαχ Άντολφ (Bermbach Adolph) (1822-1875): δικη
γόρος στην Κολωνία. Βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης της Φραγ- 
κφούρτης. Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών από τα τέλη 
του 1850. Μάρτυρας υπεράσπισης στη δίκη των κομμουνιστών 
στην Κολωνία το 1852. Σύνδεσμος μεταξύ των κατηγορουμένων 
της δίκης και του Μαρξ. Αργότερα φιλελεύθερος. Σελ. 204, 205.

Μπέρνσταϊν Έντουαρντ (Bernstein Eduard) (Ede) (1850-1932): 
έμπορος, συντάκτης, δημοσιογράφος. Συντάκτης του 
Sozialdemokral (1881-1890). Φίλος του Ένγκελς. Μετά το θά
νατο του Ένγκελς εμφανίστηκε ανοιχτά ως ρεβιζιονιστής. Σελ.
30, 33, 34, 35, 37, 87.

Μπέρνσταϊν Άρνολντ Μπέρνχαρντ Καρλ (Bornstein Arnold 
Bernhard Karl) (1808-1849): μικροαστός δημοκράτης. Στρατιω
τικός διοικητής της γερμανικής λεγεώνας στο Παρίσι το 1848. 
Πήρε μέρος στην εξέγερση της Βάδης το 1848. Σελ. 95.

Μπέρνχαρντ (Bernhardt): μικροαστός δημοκράτης. Μετανά
στης στις ΗΠΑ, συντάκτης της Neue Zeit της Νέας Υόρκης. Σελ.
150.

Μπίσλυ Έντουαρντ Σπένσερ (Beesly Edward Spencer) 
(1831-1915): άγγλος ιστορικός, επαναστάτης δημοκράτης. Προέ
δρευε στην ιδρυτική συνέλευση της Διεθνούς Ένωσης Εργατών 
στις 28 Σεπτέμβρη 1864. Υποστήριξε την Παρισινή Κομμούνα 
στον αγγλικό τύπο.'Φίλος του Μαρξ. Σελ. 123, 165, 209.

Μπίσμαρκ 'Οτο Κόμης φον (Bismarck, Otto Furst von) 
(1815-1898): διπλωμάτης και κρατικός παράγοντας. Πρώσος 
πρωθυπουργός (1862-1872 και 1873-1890) και καγκελάριος της
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γερμανικής αυτοκρατορίας (1871-1890). Σελ. 122, 234, 235.
Μπλανκ Ελΐζαμπετ (Blank Elisabeth): κόρη των Καρλ Έμιλ 

και Μαρί Μπλανκ. Ανηψιά του Φριντριχ Ένγκελς. Σελ. 58.
Μπλανκ Καρλ Έμιλ (Blank Karl Emil) (1817-1893): έμπορος. 

Στις δεκαετίες του 1840 και 1850 ήταν κοντά στις σοσιαλιστικές 
θεωρίες. Ήταν παντρεμένος με την αδελφή του Ένγκελς, Μαρί. 
Σελ. 58, 59,61,63, 66, 98.

Μπλανκ Mapi (Blank Marie) (πατρικό Ένγκελς) (1824-1901): 
παντρεμένη με τον Καρλ Έμιλ Μπλανκ από το 1845, αδελφή του 
Φριντριχ Ένγκελς. Σελ. 14, 57-59, 60, 63, 66, 67.

Μπλανκ Ρούντολφ (Blank Rudolf) (γεννήθηκε το 1851): γιος 
των Καρλ Έμιλ και Μαρί Μπλανκ, ανηψιός του Φριντριχ Ένγ
κελς. Σελ. 59.

Μπλΐντ Καρλ (Blind Karl) (1826-1907): δημοσιογράφος, μι
κροαστός δημοκράτης. Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών 
(1849/1850). Από τα μέσα της δεκαετίας του 1850 ηγέτης των 
γερμανών μικροαστών μεταναστών στο Λονδίνο. Αργότερα, 
εθνικοφιλελεύθερος. Σελ. 121.

Μπόλετερ Χάινριχ (Bolleter Heinrich): μετανάστης στο Λον
δίνο. Μέλος του Εργατικού Μορφωτικού Συλλόγου του Λονδί
νου, μέλος του Κεντρικού Συμβούλιου της Διεθνούς Ένωσης 
Εργατών (1864/1865). Σελ. 221.

Μπόλτε Φριντριχ (Bolte Friedrich): κατασκευαστής πούρων. 
Ζούσε στις ΗΠΑ. Μέλος της ΔΕΕ, μέλος του Κεντρικού Συμβού
λιου (1872-1874). Έπειτα διαγράφηκε από τη ΔΕΕ. Σελ. 211-212.

Μπονιέ Σαρλ (Bonnier Charles) (γεννήθηκε το 1863): γάλλος 
συγγραφέας και δημοσιογράφος. Σοσιαλιστής. Έζησε για μεγάλο 
χρονικό διάστημα στην Αγγλία. Μέλος του Γαλλικού Εργατικού 
Κόμματος. Σελ. 235.

Μποργκχάιμ Ζΐγκισμουντ (Borgheim Sigismund): (1826-1885): 
δημοσιογράφος, επαναστάτης δημοκράτης. Συμμετείχε στην 
επανάσταση του 1848/49. Μετανάστης έμπορος στο Λονδίνο από 
το 1851. Φίλος του Μαρξ και του Ένγκελς από το 1860. Σελ. 113, 
155.

Μπόρχαρντ Λούις (Borchardt Louis): γιατρός από το Βερολίνο. 
Μετά την καταστολή της επανάστασης του 1848/49 μετανά
στευσε στην Αγγλία, όπου δούλευε στο Μάντσεστερ. Φίλος του 
Μαρξ και του Ένγκελς. Σελ. 157.
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Μπράκε Βίλχελμ (Bracke Wilhelm): (1842-1880): εκδότης και 
βιβλιοπώλης. Ιδρυτής της Κοινότητας της Γενικής Ένωσης Γερ
μανών Εργατών [ADAV] στο Μπράουνσβάιγκ το 1865, ηγήθηκε 
μετέπειτα της αντιπολίτευσης στην ADAV. Ιδρυτικό μέλος και 
ένα από τα ηγετικά στελέχη του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού 
Κόμματος. Μέλος της Γερμανικής Βουλής (1877-1879). Υποστή
ριξε με τα γραπτά του την εξάπλωση του μαρξισμού στο εργατικό 
κίνημα. Φίλος και συναγωνιστής των Μαρξ και Ένγκελς. Σελ. 
233.

Μπύργκερς Χάινριχ (Burgers Heinrich): (1820-1878): δημοσιο
γράφος. Από το 1848 μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών, 
μέλος της Σύνταξης της Neue Rheinische Zeitung, το 1848/1849, 
μέλος της Κεντρικής Διοίκησης της Ένωσης των Κομμουνιστών 
το 1850/1851, καταδικάστηκε το 1852 σε έξι χρόνια φυλάκιση 
σαν ένας από τους κύριους κατηγορούμενους στη δίκη των Κομ
μουνιστών στην Κολωνία. Αργότερα Εθνικοφιλελεύθερος. Σελ.
106, 147, 150,204.

Ναπολέων I Βοναπάρτης (Napoleon I Bonaparte): (1769-1821): 
αυτοκράτορας των Γάλλων (1804-1814 και 1815). Σελ. 23, 65.

Ναπολέων III Napoleon III (Louis Bonaparte): (1808-1873): 
πρόεδρος της δεύτερης δημοκρατίας (1848-1852), αυτοκράτορας 
των Γάλλων (1852-1870). Ανηψιός του Ναπολέοντα I. Σελ. 227.

Νιούβενχούις Φέρντιναντ Ντομέλα (Nieuwenhuis Ferdinand 
Domela): (1846-1919): εκπρόσωπος του Εργατικού Κινήματος 
των Κάτω Χωρών. Ιδρυτικό μέλος και ένας από τους ηγέτες του 
«Sociaal - Democratische Bond» το 1881 και του «Sociaal - 
Democratische Arbeiterpartij» το 1894. Μέλος της Βουλής 
(1881-1891). Στη δεκαετία του 1890 έγινε αναρχικός. Σελ. 213.

Νότγιουνγκ Πέτερ (Nothjung Peter): (1821-1866): ράπτης. 
Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών το 1847 και της Επι
τροπής του Εργατικού Συνδέσμου στην Κολωνία το 1848. Κατα
δικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη σαν ένας από τους κύριους 
κατηγορούμενους στη δίκη των Κομμουνιστών στην Κολωνία. 
Σελ. 204, 206, 207.

Νταβιντόβσκι Ιβάν Μιχάιλοβιτς: σύζυγος της Γιελισαβέτα Λου- 
κίνιτσνα Τομανόβσκαγια. Σελ. 171.

Ντάνιελς Αμάλιε (Daniels Amalie): (πατρικό Muller)
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(1820-1895): παντρεμένη από το 1848 με τον Ρόλαντ Ντάνιελς. 
Σελ. 150-151.

Ντάνιελς Ρόλαντ (Daniels Roland): (1819-1855): γιατρός. 
Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών, μέλος της Κεντρικής 
Διοίκησης της Ένωσης των Κομμουνιστών (1850/1851), κατηγο
ρούμενος στη δίκη των κομμουνιστών στην Κολωνία το 1852, 
όπου όμως αθωώθηκε. Ανήκει στους πρώτους που προσπάθησαν 
να εφαρμόσουν τον διαλεκτικό υλισμό στην περιοχή των φυσι
κών επιστημών. Φίλος των Μαρξ και Ένγκελς. Σελ. 92, 147, 
150-151,204.

Ντβόρακ Άντελχάιντ (Dworak Adelheid): (1869-1939): αυ
στριακή βιομηχανική εργάτρια, δημοσιολόγος. Μέλος του Προε
δρείου του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού Κόμματος της Αυ
στρίας. Στη δεκαετία του ενενήντα ήταν παντρεμένη με τον 
Γιούλιους Ποπ. Σελ. 187.

Ντέμουτ Χέλενα (Demuth Helena), (Helene, Lenchen, Nim, 
Nimmy): (1820-1890): οικιακή βοηθός και πιστή φίλη της οικογέ
νειας Μαρξ. Μετά το θάνατο του Μαρξ φρόντιζε το νοικοκυριό 
του Ένγκελς. Σελ. 33-35, 43, 76, 84-85, 118, 134, 136, 141, 143, 
181, 182.

Ντιτς Γιόχαν Χάινριχ Βίλχελμ (Dietz Johann Heinrich Wil
helm): (1843-1922): συγγραφέας και εκδότης. Σοσιαλδημο
κράτης. Ιδρυτής του εκδοτικού οίκου J.H.W. Dietz που μετέπειτα 
ήταν ο εκδοτικός οίκος του Σοσιαλδημοκρατικού Κόμματος, στη 
Στουτγάρδη. Σελ. 184.

Ντόνκιν Χοράτιο Μιψάιαν (Donkin Horatio Bryan): άγγλος 
γιατρός που περιποιόταν την οικογένεια Μαρξ από τις αρχές της 
δεκαετίας του 1870. Σελ. 47.

Ντουρλέν Γκυστάβ - Λουί (Dourlen Gustave - Louis): γάλλος 
γιατρός στο Αρζεντέιγ. Γ ιατρός και φίλος της οικογένειας Λονγκέ 
περιποιήθηκε επίσης τον Καρλ και την Τζένη Μαρξ κατά τις 
παραμονές τους στη Γαλλία το 1881 και 1882. Σελ. 135.

Ντρόνκε Έρνστ (Dronke Ernst): (1822-1891): δημοσιολόγος και 
συγγραφέας. Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών, ένας από 
τους συντάκτες της Neue Rheinische Zeitung το 1848/1849. Μετα
νάστης στη Γαλλία και στην Αγγλία μετά το 1849. Αποσύρθηκε 
αργότερα από τις πολιτικές δραστηριότητες. Σελ. 96,98,106,148, 
218.
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Ντυπόν (Dupont): σύζυγος του Εζέν Ντυπόν. Σελ. 160. 164.
Ντυπόν Εζέν (Dupont Eugene): (περίπου 1831-1881): γάλλος 

κατασκευαστής μουσικών οργάνων. Συμμετείχε στον ξεσηκωμό 
του Ιουνίου του 1848 στο Παρίσι. Από το 1862 ζούσε στην Αγγλία. 
Ιδρυτικό μέλος της ΔΕΕ και μέλος του Γενικού της Συμβούλιου 
(1864-1872), αντεπιστέλων γραμματέας με τη Γαλλία (1865-1871). 
Φίλος και συναγωνιστής του Μαρξ και του Ένγκελς. Σελ. 92.
160-164.

Ντυπόν Εζενϊ (Dupont Eugenie): κόρη του Εζέν Ντυπόν. Σελ.
161-164.

Ντυπόν Κλαρΐς(Dupont Clarisse): κόρη του Εζέν Ντυπόν. Σελ. 
161-164.

Ντυπόν Μαρί (Dupont Marie): κόρη του Εζέν Ντυπόν.Σελ. 
161-164.

Ντύρινγκ Όιγκεν (Duhring Eugen): (1833-1921): φιλόσοφος και 
χυδαίος οικονομολόγος, εκπρόσωπος του μικροαστικού σοσιαλι
σμού. Συγχώνευσε στη φιλοσοφία του τον ιδεαλισμό, τον μεταφυ
σικό υλισμό και το θετικισμό. Μεταφυσικός. Υφηγητής στο Πανε
πιστήμιο του Βερολίνου (1863-1877). Σελ. 133.

Οβίδιος (Publius Ovidius Naso): (43 π.Χ. μέχρι 18 μ.Χ.): ρω
μαίος ποιητής. Το έτος 8 μ.Χ. διώχτηκε από τη Ρώμη. Σελ. 42.

Όμηρος: (πιθανότατα 8ος αιώνας π.Χ.): έλληνας ποιητής. Φέρε- 
ται ως συγγραφέας των επών Ιλιάδα και Οδύσσεια. Σελ. 31.

Οντύ Αλέξις-Γκυγιώμ, βαρώνος (Hody, Alexis-Guillaume, ba
ron): (1807-1880): διοικητής της κρατικής βελγικής ασφάλειας 
(1839-1851). Σελ. 57.

Οράτιος (Quintus Horatius Flaccus): (65-8 π.Χ.): ρωμαίος 
ποιητής. Σελ. 31.

Όσβαλντ Όιγκεν (Oswald, Eugen): (1826-1912): δημοσιο
γράφος και συγγραφέας, μικροαστός δημοκράτης. Συμμετείχε 
στον ξεσηκωμό της Βάδης-Παλατινάτου το 1849. Μετανάστευσε 
στην Αγγλία. Υποστήριζε τον Μαρξ στην προσπάθειά του να 
βοηθήσει τους Κομμουνάρους που είχαν διαφύγει. Φίλος των Μαρξ 
και Ένγκελς. Σελ. 209, 210.

Ότο Καρλ Βούνιμπαλντ (Otto Karl Wunibald): (1808 μέχρι μετά 
το 1862): χημικός. Μέλος του Εργατικού Συνδέσμου της Κολωνίας 
(1848/1849) και της Ένωσης των Κομμουνιστών. Καταδικάστηκε
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σε πέντε χρόνια κάθειρξης στη δίκη των Κομμουνιστών στην 
Κολωνία το 1852. Σελ. 204.

Ουάτς Τζον (Watts John): (1818-1887): άγγλος δημοσιολόγος. 
Ουτοπιστής σοσιαλιστής, οπαδός του Ρόμπερτ Όουενς, αργότερα 
φιλελεύθερος, φιλανθρωπιστής. Ίδρυσε την «The People’s Provi
dent Assurance Society» (Λαϊκή Αποταμιευτική Ασφάλεια) το 
1853 στο Λονδίνο. Σελ. 119.

Ουέστ Τσαρλς (West Charles) (1816-1898): άγγλος γιατρός, 
ειδικός σε παιδικές αρρώστιες. Σελ. 77.

Ουέστον Τζον (Weston John): άγγλος μαραγκός, οπαδός του 
Ρόμπερτ Όουεν. Το 1864 πήρε μέρος στην Ιδρυτική Συνέλευση της 
ΔΕΕ, μέλος του Γενικού Συμβουλίου (1864-1874). Σελ. 123.

Ούλμερ (Ulmer): πέθανε το 1866): γυναίκα του Γιόχαν Ούλμερ. 
Σελ. 208.

Ούλμερ Γιόχαν (Ulmer Johann): ράπτης, πήρε μέρος στην Επα- 
ναστάση του 1848/49. Κατέφυγε στην Ελβετία, και μετά το 1851 
στην Αγγλία. Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών, υποστηρι- 
κτής των Μαρξ και Ένγκελς μετά τη διάσπασή της. Μέλος της ΔΕΕ 
από το 1851. Σελ. 208.

Πάουλι Ίντα (Pauli Ida): ο άντρας της, Φίλιπ Βίκτορ Πάουλι, 
(1836 μέχρι μετά το 1916), ήταν φίλος του Καρλ ΣόρΧεμερ, είχε μια 
χημική βιομηχανία στο Ραϊνάου στο Μάνχάιμ. Ήταν φίλοι με τον 
Μαρξ και τον Ένγκελς. Σελ. 45.

Πΐπερ Βίλχελμ (PieperWilhelm): (περίπου 1826-1899): φιλό
λογος και δημοσιογράφος? Συμμετείχε στην επανάσταση του 
1848/49. Μετανάστης στο Λονδίνο (1850-1859). Μέλος της Έ 
νωσης των Κομμουνιστών. Υποστήριζε τον Μαρξ (1850-1853). 
Σελ. 149.

Πλάσμαν (Plasmann): χαρτέμπορος στην Κολωνία. Μέτοχος 
της Neue Rheinische Zeitung. Οικοδεσπότης του Ένγκελς το 1848. 
Σελ. 96.

Πλάτων: (427-437 π.Χ.): έλληνας φιλόσοφος, αντικειμενικός 
ιδεαλιστής. Σελ. 31.

Πλεχάνοφ Γκεόρκι Βαλεντίνοβιτς: (1856-1918): ρώσος φιλό
σοφος και δημοσιογράφος. Μετανάστευσε στην Ελβετία. Ίδρυσε 
την πρώτη ρωσική μαρξιστική οργάνωση Απελευθέρωση της Ερ
γασίας. Πάλεψε στις δεκαετίες του 1880 και του 1890 εναντίον του
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κινήματος των ναρόντνικων και αντιτάχθηκε στον οπορτουνισμό 
και το ρεβιζιονισμό στο διεθνές εργατικό κίνημα. Μετά το 1903 
ήταν μενσεβίκος. Σελ. 216.

Πυθαγόρας: (περίπου 580 μέχρι μετά το 500 π.Χ.): έλληνας 
μαθηματικός και φιλόσοφος. Υποστηρικτής του μυστικισμού των 
αριθμών και της διδασκαλίας της μετεμψύχωσης. Σελ.43.

Πφέντερ (Pfander): γυναίκα του Καρλ Πφέντερ. Σελ. 214.
Πφέντερ (Pfander): κόρη του Καρλ Πφέντερ. Σελ.214.
Πφέντερ Καρλ (Pfander Carl): (1818 ή 1819-1876): ζωγράφος 

μικρογραφιών. Ηγετικό μέλος της Ένωσης των Δικαίων και του 
λονδρέζικου Εργατικού Μορφωτικού Συλλόγου. Μέλος της Κεν
τρικής Επιτροπής της Ένωσης των Κομμουνιστών. Μέλος του 
Γενικού Συμβουλίου της ΔΕΕ (1864-1867 και 1870-1872). Φίλος 
και συναγωνιστής των Μαρξ και Ένγκελς. Σελ. 203, 214.

Ραπ Τζον & Σΐα (Rapp John, & Co): Σελ. 119.
Ρέζερ Πέτερ Γκέρχαρντ (Roser Peter Gerhard): (1814-1865): 

κατασκευαστής πούρων. Αντιπρόεδρος του Εργατικού Συνδέσμου 
της Κολωνίας το 1848/1849. Μέλος της Ένωσης των Κομμουνι
στών το 1850, καταδικάστηκε σε έξι χρόνια κάθειρξη το 1852 σαν 
ένας από τους κύριους κατηγορούμενους στη δίκη των Κομμουνι
στών στην Κολωνία. Αργότερα λασαλικός. Σελ. 204.

Ρικάρντο Ντέιβιντ (Ricardo, David): (1772-1823): άγγλος οικο
νομολόγος. Το έργο του αποτελεί το αποκορύφωμα της κλασικής 
αστικής πολιτικής οικονομίας. Σελ. 133.

Ρέ<τγκεν Τσαρλς (Roesgen Charles): υπάλληλος της εταιρίας 
Ermen & Engels στο Μάντσεστερ, πληρεξούσιος από το 1869. Σελ.
104.

Ροζβαντόβσκι Γιόζεφ(Rozwadowski Josef): (1846 μέχρι περίπου 
το 1878): πολωνός επαναστάτης, συμμετείχε στον ξεσηκωμό του 
1863/1864 στην Πολωνία. Μετανάστευσε στην Γαλλία. Κατά τη 
διάρκεια της Παρισινής Κομμούνας ήταν αρχηγός του επιτελείου 
του στρατηγού Walery Wroblewski. Αρχικά φυγάς στην Πολωνία, 
αργότερα στην Αγγλία. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΔΕΕ. 
Σελ. 210.

Ρόζενταλ (Rosenthal): Σελ. 210.
Ρόσερ Βίλχελμ Γκέοργκ Φρίντριχ (Roschcr Wilhelm Georg 

Friedrch) (1817-1894): οικονομολόγος, θεμελιωτής της παλιάς
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ιστορικής σχολής της πολιτικής οικονομίας. Σελ. 131.
Ρόσερ Λϊλιαν (Rosher Lilian): (γεννήθηκε το 1882): κόρη του 

Πέρσυ Ουάιτ και της Μαίρη Έλεν Ρόσερ. Σελ. 14, 84.
Ρόσερ Μαίρη Έλεν (Rosher Mary Ellen) (Pumps): (πατρικό 

Burns) (γεννήθηκε περίπου το 1860): ανηψιά των Μαίρη και Λύντια 
Μπαρνς. Ζούσε στο σπίτι του Ένγκελς. Παντρεμένη με τον Πέρσυ 
Ουάιτ από το 1881. Σελ. 14, 80,84, 135, 141, 163.

Ρόσερ Πέρσυ Ουάιτ (Rosher Percy White): άγγλος έμπορος. Σελ.
35.

Ρούγκε Άρνολντ (Ruge Arnold) (1802-1880): δημοσιολόγος. 
Νεοχεγγελιανός, μικροαστός δημοκράτης. Το 1842/1943 βρισκό
ταν κοντά στις απόψεις του Μαρξ, από το 1844 ήλθε σε αντίθεση 
μαζί του. Το 1848 βουλευτής της Εθνοσυνέλευσης της Φραγκ- 
φούρτης (αριστερή πτέρυγα). Ηγέτης των γερμανών μικροαστών 
μεταναστών στην Αγγλία στη δεκαετία του 1850. Εθνικοφιλελεύ- 
θερος μετά το 1866. Σελ. 39.

Σάτνερ Ρεγγίνα (Schattner Regina) (πατρικό Zadek): (πέθανε 
περίπου το 1923): παντρεμένη με τον Έντουαρντ Μπέρνσταϊν από 
το 1886. Σελ. 30.

ΣβάιτσερΓ\όχανΜπάπτιστ φον (Schweitzer Johann Baptist von): 
(1833-1875): δικηγόρος και δημοσιογράφος. Λασαλικός. Συνιδιο
κτήτης και συντάκτης του Social - Demokrat (1864-1867). Πρόε
δρος της Γενικής Ένωσης Γερμανών Εργατών (1867-1871), απο
μακρύνθηκε μετά την αποκάλυψη των σχέσεών του με την πρωσική 
κυβέρνηση. Σελ. 166.

Σερεγιέ Εζενΐ(Serraillier Eugenie): γυναίκα του Ογκύστ Σερεγιέ. 
Σελ. 165.

Σερεγιέ Λυσιέν (Serraillier Lucien): γιος του Ογκύστ και της 
Εζενί Σερεγιέ. Σελ. 165.

Σερεγιέ Ογκύστ (Serraillier August) (1840 μέχρι περίπου το 
1874): γάλλος ξυλουργός. Μέλος του Γενικού Συμβουλίου της ΔΕΕ 
(1869-1872), αντεπιστέλων γραμματέας με το Βέλγιο το 1870 και 
με τη Γαλλία το 1871/1872. Πήγε στο Παρίσι το Σεπέμβρη του 
1870 σαν εξουσιοδοτημένος από το Γενικό Συμβούλιο. Μέλος του 
Συμβουλίου της Παρισινής Κομμούνας. Συναγωνιστής των Μαρξ 
και Ένγκελς. Σελ. 161, 162, 163, 165.

Σίλβερ (Silver): εταιρία για λαστιχένια είδη στο Λονδίνο. Σελ. 
235.
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Σΐλυ Βίκτορ (Schily Victor): (1810-1875): νομικός. Δημοκράτης. 
Συμμετείχε στον ξεσηκωμό της Βάδης - Παλατινάτου το 1849, 
μετανάστευσε στη Γαλλία. Μέλος της ΔΕΕ, υποστήριξε το Γενικό 
Συμβούλιο στην εδραίωση των διαφόρων τμημάτων της ΔΕΕ. 
Φίλος του Μαρίξ. Σελ. 165.

Σκοτ Ουόλτερ (Scott Walter): (1771-1832): δικηγόρος από τη 
Σκωτία και συγγραφέας, θεμελιωτής του ιστορικού μυθιστορή
ματος στη δυτικοευρωπαϊκή λογοτεχνία. Σελ. 60.

Σλάιντεν Ματίας Γιάκομπ (Schleiden Matthias Jakob): 
(1804-1881): To 1838/1939 θεμελίωσε μαζί με τον Τέοντορ Ζβαν 
την κυτταρική θεωρία των οργανισμών. Σελ. 72.

Σλύτερ Χέρμαν (Schluter Hermann): (1851-1919): δημοσιο- 
λόγος. Διευθυντής του σοσιαλδημοκρατικού εκδοτικού οίκου στη 
Ζυρίχη (1882-1888), ίδρυσε το αρχείο της γερμανικής σοσιαλδημο
κρατίας. Εξόριστος από την Ελβετία μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 
1889. Συγγραφέας εργασιών για την ιστορία του αγγλικού και του 
αμερικάνικου εργατικού κινήματος. Σελ. 182.

Σμηχένερ (Schmidthanner): νομικός. Σελ. 51.
Σόρλεμερ Γιόχαν (Schorlemmer Johann): μαραγκός. Πατέρας 

των Καρλ και Λούντβιχ Σόρλεμερ. Σελ. 68.
Σόρλεμερ Καρλ (Schorlemmer Carl): (1834-1892): χημικός, δια

λεκτικός υλιστής. Καθηγητής στο Μάντσεστερ. Μέλος της ΔΕΕ 
και της γερμανικής Σοσιαλδημοκρατίας. Φίλος των Μαρξ και 
Ένγκελς. Σελ. 33, 67, 85, 173.

Σόρλεμερ Λούντβιχ (Schorlemmer Ludwig): αδελφός του Καρλ 
Σόρλεμερ. Σελ. 68.

Σόρλεμερ Φιλιηΐνε (Schorlemmer Philippine): (πατρικό Roth) 
(πέθανε το 1892): γυναίκα του Γιόχαν Σόρλεμερ, μητέρα των Καρλ 
και Λούντβιχ Σόρλεμερ. Σελ. 68.

Σουίντον Τζον (Swinton John) (1829-1901): αμερικανός δημο
σιογράφος σκωτσέζικης καταγωγής. Συντάκτης των New-York 
Times. (1860-1870) και του Sun της Νέας Υόρκης (1875-1883), 
εκδότης και συντάκτης του εβδομαδιαίου φύλλου John Swinton's 
Paper (1883-1887). Σελ. 234-235.

Σουλιέ Φρεντερίκ (Soulie Frederic) (1800-1847): γάλλος συγ
γραφέας και δραματικός. Ρεπουμπλικάνος. Συμμετείχε ενεργά 
στην επανάσταση του Ιούλη 1830. Σελ. 136.
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Σουλτς Λουίς (Schulz Louis): έμπορος στην Κολωνία. Δημο
κράτης. διαχειριστής της Neue Rheinische Zeitung. Σελ. 96.

Σρέντερ Λούντβιχ (Schroder Ludwig) (1849-1914): παπουτσής, 
εργάτης ορυχείων. Σοσιαλδημοκράτης. Μέλος προεδρείου και 
πρόεδρος διαφόρων ενώσεων των εργατών ορυχείων, ηγέτης της 
απεργίας των εργατών ορυχείων του Ρουρ το 1889. Μέλος της 
καθοδηγητικής επιτροπής του διεθνούς Συνδέσμου των εργατών 
ορυχείων το 1890. Αργότερα ρεφορμιστής. Σελ. 215.

Στέφεν Βίλχελμ (Steffen Wilhelm): πρώσος αξιωματικός, δά
σκαλος ιδιαιτέρων μαθημάτων. Μέλος της Ένωσης των Κομμου
νιστών. Μάρτυρας στη δίκη των Κομμουνιστών το 1852. Το 
1853 μετανάστευσε στην Αγγλία, το 1858 στις ΗΠΑ. Στη δεκαε
τία του 1850 βρισκόταν κοντά στον Μαρξ και τον Ένγκελς. Σελ.
151.

Τανέγεφ Βλαντίμιρ Ιβάνοβιτς (1840-1921): ρώσος δικηγόρος, 
σοσιαλιστής. Συνήγορος σε πολλές πολιτικές δίκες μετά το 1866. 
Σελ. 171.
Τεντέσκο Βίκτορ (Tedesco Victor) (1821-1897): βέλγος δικη
γόρος, επαναστάτης δημοκράτης και σοσιαλιστής. Ιδρυτικό 
μέλος της Δημοκρατικής Ενωσης στις Βρυξέλλες το 1847. Μέλος 
της Ένωσης των Κομμουνιστών, είχε στενές σχέσεις με τον 
Μαρξ και τον Ένγκελς. Καταδικάστηκε σε θάνατο το 1848 στη 
δίκη του «Risquons - Tout», μετά του δόθηκε χάρη και μετατρά- 
πηκε η ποινή του σε 30 χρόνια φυλάκιση, αφέθηκε ελεύθερος το 
1854. Σελ. 217.

Τζονς Έρνεστ Τσαρλς (Jones Ernest Charles) (1819-1869): άγ- 
γλος δικηγόρος, δημοσιογράφος και ποιητής. Μέλος της Ένωσης 
των Κομμουνιστών. Ηγέτης των Χαρτιστών (αριστερή πτέρυγα). 
Εκδότης του εβδομαδιαίου περιοδικού των Χαρτιστών Notes to 
the People και τόvThe People’s Paper. Φίλος και συναγωνιστής 
των Μαρξ και Ένγκελς. Σελ. 206.

Τομανόφσκαγια Γελισαβέτα Λουκίνιτσνα (ψευδώνυμο Ντμιτρί- 
γεβα) (1851 μέχρι περίπου το 1910): ρωσίδα επαναστάτρια. Έ- 
ζησε εξόριστη στο εξωτερικό από το 1867 μέχρι το 1873. Μέλος 
του ρωσικού τμήματος της ΔΕΕ στη Γενεύη. Συμμετείχε στην 
Παρισινή Κομμούνα. Ακολούθησε roy άντρα της στην εξορία του 
στη Σιβηρία μετά την επιστροφή της στη Ρωσία. Φίλη της οικο
γένειας Μαρξ. Σελ. 171,211.
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Τσέτκιν Κλάρα (Zetkin Clara) (1857-1933): δασκάλα, δημοσιο
γράφος, συγγραφέας. Μέλος της γερμανικής σοσιαλδημοκρατίας 
από το 1873. Εκδότρια του περιοδικού Gleichheit (1891-1917). 
Αποφασιστική αντίπαλος του οπορτουνισμού και του ρεβιζιονι- 
σμού. Ιδρυτικό μέλος και ηγετική εκπρόσωπος της ομάδας Σπάρ
τακος και του ΚΚΓ. Μέλος της Εκτελεστικής Επιτροπής και του 
Προεδρείου της Κομμουνιστικής Διεθνούς από το 1921. Μέλος 
του Ράιχσταγκ (1920-1933). Σελ. 187.

Τσέντλιτς-Νόικιρχ Κόνσταντιν, Βαρώνος φον (Zedlitz - N_eu- 
kirch Konstantin Freiherr von) (γεννήθηκε το 1813): πρώσος 
δημόσιος υπάλληλος, πρόεδρος της Αστυνομίας στο Βερολίνο. 
Σελ. 55.

Υμπέρ Αντόλφ (Hubert Adolpfie): συμμετείχε στην Παρισινή 
Κομμούνα, γάλλος πρόσφυγας στο Λονδίνο, μέλος της ΔΕΕ. Σελ. 
212.

Φεγιέ (Feugier): γάλλος γιατρός στο Ανγκιέν, περιποιήθηκε 
τον Μαρξ από τον Ιούνη μέχρι τον Αύγουστο του 1882. Σελ. 135.

Φΐλιπς Αντοοανέτε (Philips Antoinette) (περίπου 1837 μέχρι 
1885): κόρη του Λίον Φΐλιπς, ξαδέλφη του Καρλ Μαρξ. Σελ. 
55-56.

Φ]λιπς Άοογκοοστ (Philips August) (πέθανε το 1895): Ολ
λανδός δικηγόρος. Γιος του Λίον Φΐλιπς, ξάδελφος του Καρλ 
Μαρξ. Σελ. 53.

Φΐλιπς Ζακ (Philips Jacques): Ολλανδός δικηγόρος. Γιος του 
Λίον Φΐλιπς, ξάδελφος του Καρλ Μαρξ. Σελ. 53.

Φΐλιπς Λίον (Philips Lion) (1794-1866): Ολλανδός έμπορος, 
θείος του Καρλ Μαρξ. Σελ. 53-54, 56.

Φΐλιπς Φριντριχ (Philips Friedrich) (Fritz): Ολλανδός τραπε
ζίτης. Γιος του Λίον Φΐλιπς, ξάδελφος του Καρλ Μαρξ. Σελ. 56.

Φΐσερ (Fischer): δημοσιογράφος, μικροαστός δημοκράτης, 
πήρε μέρος στον ξεσηκωμό της Βάδης Παλατινάτου το 1849. 
Μετά την καταστολή του μετανάστευσε στις ΗΠΑ. Συντάκτης 
της Deutsche Zeitung στη Νέα Ορλεάνη το 1851. Σελ. 203, 204.

Φογκτ Άουγκουστ (Vogt August) (Περίπου 1831 μέχρι περίπου 
1883): παπουτσής. Πήρε μέρος στην Επανάσταση του 1848/49. 
Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών. Μέλος της Γ ενικής Έ 
νωσης Γερμανών Εργατών, ανήκε στην προλεταριακή αντιπολί
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τευση. Μετανάστευσε στις ΗΠΑ το 1867, ιδρυτικό μέλος των 
Τμημάτων της ΔΕΕ. Σελ. 165.

Φογκτ Καρλ (Vogt Karl) (1817-1895): φυσικός επιστήμονας, 
μεταφυσικός υλιστής. Μικροαστός δημοκράτης. Μέλος της 
Εθνοσυνέλευσης της Φραγκφούρτης (αριστερή πτέρυγα) το 
1848/1849, ένας από τους πέντε κυβερνήτες του Ράιχ τον Ιούνη 
του 1849. Στη δεκαετία του 1850 και του 1860 πληρωμένος 
μυστικός πράκτορας του Ναπολέοντα του III. Σελ. 112, 152.

Φόυερμπαχ Λούντβιχ (Feurbach Ludwig) (1804-1872): εκπρό
σωπος της κλασικής αστικής γερμανικής φιλοσοφίας, υλιστής. 
Προσχώρησε στα τελευταία χρόνια της ζωής του στο Σοσιαλδη
μοκρατικό Εργατικό Κόμμα. Σελ. 23, 42.

Φράιλιγκρατ Φέρντιναντ (Freiligrath Ferdinand) (1810-1876): 
έμπορος, ποιητής. Συντάκτης της Neue Rheinische Zeitung το 
1848/1849. Μέλος της Ένωσης των Κομμουνιστών. Φίλος των 
Μαρξ και Ένγκελς. Αποσύρθηκε από τον επαναστατικό αγώνα 
στη δεκαετία του 1850. Σελ. 31, 92, 96, 100, 106, 119, 149, 150, 
152-154,203,206,208,212.

Φράιμπέρκερ Λουίζε (Freyberger Louise): βλέπε Κάουτσκι 
Λουίζε.

Φράιμπέργκερ Λούντβιχ (Freyberger Ludwig) (1865-1934): αυ
στριακός γιατρός, σοσιαλιστής. Ζούσε το 1894/1895 με τη γυ
ναίκα του Λουίζε Φράιμπέργκερ στο σπίτι του Ένγκελς και τον 
φρόντιζε ιατρικά. Σελ. 216.

Φράιταγκ'Οτο (Freytag Otto): δικηγόρος, σοσιαλδημοκράτης. 
Συνήγορος των Λίμπκνεχτ, Μπέμπελ και Χέπνερ στη δίκη για 
έσχατη προδοσία στη Λειψία το 1872, υπεράσπισε τον Μπέμπελ 
και άλλους σοσιαλδημοκράτες σε πολυάριθμες άλλες δίκες. Σελ. 
235.

Φυΐς (Fuisse): γάλλος πρόσφυγας στην Αγγλία. Σελ. 212.
Χάιαμ Τζ. (Higham J.): βιομήχανος μουσικών οργάνων στο 

Μάντσεστερ. Σελ. 161.
Χάινε Ματίλντε (Heine Mathilde) (πατρικό Mirat) (1815-1883): 

παντρεμένη με τον Χάινριχ Χάινε από το 1841. Σελ. 145.
Χάινε Χάινριχ (Heine Heinrich) (1797-1856): επαναστάτης, δη

μοκράτης ποιητής. Φίλος της οικογένειας Μαρξ. Σελ. 30, 92, 145.
Χάρντι Τζέιμς Κέιρ (Hardie James Keir) (1856-1915): εργάτης 

ορυχείων από τη Σκωτία, δημοσιογράφος. Ιδρυτής και ηγέτης του
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Εργατικού Κόμματος της Σκωτίας το 1888 και του Ανεξάρτητου 
Εργατικού Κόμματος από το 1893. Αργότερα ένας από τους πιο 
δραστήριους ηγέτες του Εργατικού Κόμματος. Σελ. 214.

Χάρισον Φρέντερικ (Harrison, Frederich) (1831-1923): άγγλος 
δικηγόρος και ιστορικός. Επαναστάτης δημοκράτης, θετικιστής. 
Μέλος της ΔΕΕ. Σελ. 123.

Χάουφε Άλμπερτ Φ. (Haufe Albert F.): ράφτης. Μέλος του 
Γενικού Συμβούλιου της ΔΕΕ το 1866. σελ. 223.

Χέγκελ Γκέοργκ (Hegel Georg Wilhelm Friedrich) 
(1770-1831): εκπρόσωπος της κλασικής γερμανικής αστικής φι
λοσοφίας, αντικειμενικός ιδεαλιστής. Σελ. 51.

Χέπνερ Άντολφ (Hepner Adolf) (1846-1923): βιβλιοπώλης και 
δημοσιογράφος. Μέλος του Σοσιαλδημοκρατικού Εργατικού 
Κόμματος. Συντάκτης της Volksstaat της Λειψίας (1869-1873). 
Κρατούμενος μαζί με τους Άουγκουστ Μπέμπελ και Βίλχελμ 
Λίμπκνεχτ από το Δεκέμβρη του 1870 μέχρι το Μάρτη του 1871 
για προετοιμασία εσχάτης προδοσίας. Σελ. 166, 167.

Χες Ζιμπίλε (Hess Sibylle) (πατρικό Pesch) (1820-1903): γυ
ναίκα του Μόζες Χες από το 1842 (επίσημα από το , 1852). 
Σελ. 49,. 145.

Χες Μόζες (Hess Moses) (1812-1875): δημοσιογράφος και φι
λόσοφος. Συντάκτης της Rheinische Zeitung. Κύριος εκπρό
σωπος του «αληθινού» σοσιαλισμού στα μέσα της δεκαετίας του 
1840. Μέλος της Ένωσης των Δικαίων και της Ένωσης των 
Κομμουνιστών. Ήλθε σε αντίθεση με τους Μαρξ και Ένγκελς 
από το 1846 και μετά. Μετά το 1863 λασαλικός. Σελ. 94, 145.

Χιλλ (Hill): υπάλληλος της εταιρίας Ermen & Engels στο Μάν
τσεστερ. Σελ. 119.

Χοεντσόλερν (Hohenzollern): δυναστεία βραδενβουργιανών 
εκλεκτόρων (1415-1701), πρώσων βασιλιάδων (1701-1918) και 
γερμανών αυτοκρατόρων (1871-1918). Σελ. 55

Χόουθορν Ναθάνιελ (Hawthorne Nathaniel) (1804-1864): βο- 
ρειοαμερικανός συγγραφέας. Σελ. 85.

Χόφμαν (Hoffmann): σύζυγος του Βίλχελμ Χόφμαν. Σελ. 
212-213.

Χόφμαν Βίλχελμ (Hoffmann Wilhelm): εργάτης, πρόσφυγας 
στο Λονδίνο. Σελ. 212-213.

278



Περιεχόμενα

Πρόλογος...........................................................................  7 

Για την αγάπη.................................................... 11
Για την ιστορία της αγάπης,
του γάμου και της οικογένειας..............................................  16
Αυτοί που αγαπούν και αγαπιούνται.....................................  39
Οικογενειακή αγάπη.............................................................  51

Για τη φιλία.......................................................  89
Ένας μοναδικός φιλικός δεσμός..........................................  94
Φίλοι μέσα σε φιλικό περιβάλλον........................................  144

Για την αλληλεγγύη..............................................  189
Γ ια την ουσία της αλληλεγγύης............................................  194
Αλληλεγγύη ανάμεσα σε συναγωνιστές............................... 203
Αλληλεγγύη στους πολιτικούς και οικονομικούς αγώνες....  217

Παράρτημα............................................................................  239

Πηγές...................................................................................... 241
Ευρετήριο ονομάτων.............................................................  249

279



Καρλ Μαρξ - Φρίντριχ Ένγκελς 
Για την αγάχη, τη φιλία, την αλληλεγγύη 

Σεπτέμβρης 1987 
ΕΚΔΟΣΕΙΣ «ΣΥΓΧΡΟΝΗ ΕΠΟΧΗ»




	ΕΞΩΦΥΛΛΟ
	Πρόλογος
	Για την αγάπη
	Για την ιστορία της αγάπης, του γάμου και της οικογένειας
	Αυτοί που αγαπούν και αγαπιούνται
	Οικογενειακή αγάπη

	Για τη φιλία
	Ένας μοναδικός φιλικός δεσμός
	Φίλοι μέσα σε φιλικό περιβάλλον

	Για την αλληλεγγύη
	Για την ουσία της αλληλεγγύης
	Αλληλεγγύη ανάμεσα σε συναγωνιστές
	Αλληλεγγύη στους πολιτικούς και οικονομικούς αγώνες

	Παράρτημα
	Πηγές
	Ευρετήριο ονομάτων
	ΟΠΙΣΘΟΦΥΛΛΟ

