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1. Phân tích mấu chốt của các lý thuyết về giá trị thặng dư 

Vào tháng 8 năm 1861, Marx lại cống hiến hết mình cho tác phẩm phê phán kinh tế chính 

trị, làm việc với cường độ cao đến mức vào tháng 6 năm 1863, ông đã điền vào 23 cuốn sổ 

tay lớn về sự chuyển hóa tiền thành tư bản, về tư bản thương mại, và trên hết là về các lý 

thuyết khác nhau mà các nhà kinh tế đã cố gắng giải thích về giá trị thặng dư.[1] Mục đích 

của ông là hoàn thành Đóng góp vào Phê phán Kinh tế Chính trị, phần được coi là phần 

đầu tiên trong kế hoạch của ông. Cuốn sách xuất bản năm 1859 có một chương đầu tiên 

ngắn gọn, "Hàng hóa", phân biệt giữa giá trị sử dụng và giá trị trao đổi, và chương thứ hai 

dài hơn, "Tiền, hoặc Lưu thông giản đơn", đề cập đến các lý thuyết về tiền như một đơn vị 

đo lường. Trong lời nói đầu, Marx nêu rõ: ‘Tôi xem xét hệ thống kinh tế tư sản theo thứ tự 

sau: tư bản, địa tô, tiền công - lao động; nhà nước, ngoại thương, thị trường thế giới. '[2] 

Hai năm sau, kế hoạch của Marx vẫn không thay đổi: ông vẫn dự định viết sáu cuốn sách, 

mỗi cuốn sẽ viết về một trong những chủ đề mà ông đã liệt kê vào năm 1859 [3]. Tuy nhiên, 

từ mùa hè năm 1861 đến tháng 3 năm 1862, ông đã viết một chương mới, 'Tư bản tổng 

quát ', mà ông dự định sẽ trở thành chương thứ ba trong kế hoạch xuất bản của mình. Trong 

bản thảo chuẩn bị số 5 trong số 23 cuốn sổ ghi chép đầu tiên do ông biên soạn vào cuối 

năm 1863, ông tập trung vào quá trình sản xuất tư bản và đặc biệt hơn là về: 1) sự chuyển 

hóa tiền thành tư bản; 2) giá trị thặng dư tuyệt đối; và 3) giá trị thặng dư tương đối. [4] Một 

số chủ đề này, đã được đề cập trong Grundrisse, giờ đây đã được đặt ra với độ chính xác 

và phong phú hơn về mặt lý luận. 

Những vấn đề kinh tế khổng lồ đã được giảm nhẹ , chúng là những thứ đã đeo bám ông 

trong nhiều năm và điều này đã cho phép Marx dành nhiều thời gian hơn cho việc nghiên 

cứu của mình và đạt được những tiến bộ trong lý thuyết đáng kể. Vào cuối tháng 10 năm 

1861, ông viết cho Engels rằng "hoàn cảnh hiện tại cuối cùng đã cho phép [ông] ít nhất đã 

có được nền tảng vững chắc dưới đôi chân của mình một lần nữa". Công việc của ông cho 

tờ New-York Tribune đảm bảo cho ông kiếm được "hai bảng một tuần"[5]. Ông cũng đã 

ký một thỏa thuận với Die Presse. Trong hơn một năm qua, ông đã “cầm chắc mọi thứ mà 

chưa thực sự đưa nó vào đóng cọc nó”[Ý nói Marx vẫn chưa viết về nó]  và hoàn cảnh của 

ông đã khiến vợ ông suy sụp nghiêm trọng. Nhưng giờ đây, ‘lời hứa hai lần’ hứa hẹn sẽ 

‘chấm dứt sự tồn tại khó khăn của gia đình ông” và cho phép ông ‘hoàn thành cuốn sách 

của mình’. 

Tuy nhiên, vào tháng 12, ông nói với Engels rằng ông đã bị buộc phải rời IOU vì những 

người bán thịt và bán tạp hóa, và khoản nợ của ông với các chủ nợ lên tới một trăm bảng 

Anh.[6] Vì những nỗi lo lắng này, nên nghiên cứu của ông đang tiến hành một cách chậm 

rãi: 'Hoàn cảnh của tôi vẫn đang tiếp diễn như chúng vốn đã diễn ra, vậy nên thật sự rất 



khó để đưa [các] vấn đề lý thuyết kết thúc nhanh chóng. Nhưng ông đã thông báo cho 

Engels rằng trong cuốn sách tiếp theo, "Điều được giả định sẽ là một hình thức phổ biến 

hơn nhiều, và các phương pháp được đưa ra sẽ ít bằng chứng hơn nhiều so với trong Phần 

I".[7] 

Trong bối cảnh đầy kịch tính này, Marx đã cố gắng vay tiền từ mẹ mình, cũng như từ những 

người thân khác và nhà thơ Carl Siebel [1836 - 1868]. Trong một lá thư gửi cho Engels sau 

đó vào tháng 12, ông giải thích rằng đây là những nỗ lực để tránh việc liên tục 'quấy rầy' 

ông. Tuy nhiên nhưng nỗ lự đã không có kết quả. Thỏa thuận với Die Presse cũng không 

có kết quả, vì họ chỉ in (và trả tiền cho) một nửa số bài báo mà ông gửi cho họ. Trước 

những lời chúc tốt đẹp nhất của người bạn cho năm mới, ông đã tâm sự rằng nếu mọi 

chuyện trở nên "giống như cũ" thì ông sẽ "sớm giao nó cho quỷ dữ" [8]. [Ý nói cuộc sống 

những năm cũ vừa qua của Marx đã quá khó khăn]. 

Mọi chuyện còn diễn biến theo chiều hướng tồi tệ hơn khi tờ New-York Tribune, đối mặt 

với những hạn chế tài chính liên quan đến Nội chiến Hoa Kỳ, đã phải cắt giảm số lượng 

phóng viên nước ngoài của mình. Bài báo cuối cùng của Marx cho tờ báo này xuất hiện 

vào ngày 10 tháng 3 năm 1862. Kể từ đó, ông phải làm mà không có nguồn thu nhập chính 

kể từ mùa hè năm 1851. Cùng tháng đó, chủ nhà của ngôi nhà của ông đã đe dọa sẽ có hành 

động để thanh toán các khoản nợ tiền thuê nhà, và ông đã nói với Engels rằng ông sẽ bị 

'kiện bởi tất cả và những việc lặt vặt'. [9] Và ông nói thêm ngay sau đó: "Tôi không hài 

lòng lắm với cuốn sách của mình, vì công việc thường bị trì hoãn, tức là bị đình chỉ, trong 

nhiều tuần liên tục bởi những xáo trộn trong nhà." [10].  

Trong thời kỳ này, Marx đã đưa ra một lĩnh vực nghiên cứu mới: Các lý thuyết về giá trị 

thặng dư. [11] Đây được lên kế hoạch trở thành phần thứ năm [12] và là phần cuối cùng 

của chương thứ ba khá dài nói về ‘Tư Bản Tổng Quát’. Hơn mười cuốn sổ ghi chép, Marx 

đã mổ xẻ tỉ mỉ cách các nhà kinh tế học lớn xử lý câu hỏi giá trị thặng dư như thế nào; ý 

tưởng cơ bản của ông là "tất cả các nhà kinh tế đều mắc lỗi khi xem xét giá trị thặng dư, ở 

dạng thuần túy của nó, không phải như vậy mà phải là ở các dạng cụ thể của lợi nhuận và 

tiền thuê nhà".[13] 

Trong Notebook VI, Marx bắt đầu từ một bài phê phán các nhà Vật lý. Trước hết, ông công 

nhận họ là 'cha đẻ thực sự của kinh tế chính trị hiện đại',[14] vì chính họ là người 'đặt nền 

móng cho việc phân tích sản xuất tư bản chủ nghĩa' [15] và tìm kiếm nguồn gốc của giá trị 

thặng dư không nằm trong 'phạm vi lưu thông' - trong năng suất của tiền, như những người 

theo chủ nghĩa trọng thương nghĩ - nhưng trong 'lĩnh vực sản xuất', thì họ hiểu "nguyên tắc 

cơ bản rằng chỉ có lao động mới có năng suất tạo ra giá trị thặng dư" [16]. Mặt khác, bị cho 

rằng “lao động nông nghiệp” là “lao động sản xuất duy nhất”[17], họ quan niệm “địa tô” 

là “hình thức duy nhất của giá trị thặng dư”[18]. Họ giới hạn phân tích của mình trong ý 

tưởng rằng năng suất của đất cho phép con người sản xuất "không quá đủ để khiến cho anh 



ta tồn tại"[19]. Khi đó, theo lý thuyết này, giá trị thặng dư xuất hiện như một "món quà của 

tự nhiên".[20] 

Trong nửa sau của Notebook VI, và trong hầu hết Notebook VII, VIII và IX, Marx tập 

trung vào Adam Smith. Ông không chia sẻ quan điểm sai lầm của các nhà bác học rằng 

“chỉ có một loại lao động cụ thể nhất định - lao động nông nghiệp - tạo ra giá trị thặng 

dư”[21]. Thật vậy, trong mắt Marx, một trong những công lao lớn nhất của Smith là đã 

hiểu rằng, trong quá trình lao động đặc biệt của xã hội tư sản, nhà tư bản ‘chiếm đoạt mà 

không phải trả giá, và tư bản là một phần của lao động sống’[22]; hoặc một lần nữa, rằng 

"nhiều lao động hơn được đổi lấy ít lao động hơn (theo quan điểm của người làm thuê), ít 

lao động hơn được đổi lấy nhiều lao động hơn (theo quan điểm của nhà tư bản)". [23] Tuy 

nhiên, hạn chế của Smith là ông đã không phân biệt được "giá trị thặng dư như vậy" với 

"các hình thức cụ thể mà nó giả định trong lợi nhuận và tiền thuê" [24]. Ông đã tính toán 

giá trị thặng dư không liên quan đến phần tư bản mà nó phát sinh, mà là "phần thặng dư 

trên tổng giá trị của tư bản ứng trước"[25], bao gồm cả phần mà nhà tư bản bỏ ra để mua 

nguyên vật liệu thô. 

Marx đã viết rất nhiều những suy nghĩ này trong thời gian ba tuần ở lại với Engels ở 

Manchester vào tháng 4 năm 1862. Khi trở về, ông báo cáo với Lassalle: 

Cuốn sách của tôi sẽ không hoàn thành trong hai tháng nữa. Trong năm qua, để giữ 

cho bản thân không bị đói, tôi đã phải thực hiện một vụ bỏ rơi tác phẩm đáng khinh 

bỉ nhất và thường xuyên mất hàng tháng trời mà không thể thêm một dòng nào vào 

'vật'. Và cũng có một điều kỳ quặc đó là tôi đã tìm thấy lỗi với về những điều tôi đã 

viết tuy nhiên tôi đã không xem xét chúng trong một tháng, vì vậy tôi phải sửa chúng 

hoàn toàn.[26] 

Marx kiên quyết tiếp tục công việc và cho đến đầu tháng 6 mở rộng nghiên cứu của mình 

cho các nhà kinh tế học khác như Germain Garnier [1754 - 1821] và Charles Ganilh [1758 

- 1836]. Sau đó, ông đi sâu hơn vào câu hỏi về lao động có năng suất và lao động không 

năng suất, một lần nữa tập trung đặc biệt vào Smith, người, mặc dù chưa rõ ràng về một số 

khía cạnh, nhưng ông đã rút ra sự khác biệt giữa hai khái niệm. Theo quan điểm của nhà 

tư bản, lao động sản xuất 

là lao động tiền lương, được trao đổi với phần […] của tư bản chi ra tiền lương, 

không chỉ tái sản xuất phần tư bản này (hoặc giá trị sức lao động của chính nó), mà 

còn tạo ra giá trị thặng dư cho nhà tư bản. Do đó hàng hoá hoặc tiền tệ chỉ được 

chuyển hoá thành tư bản, được sản xuất ra dưới dạng tư bản. Chỉ có lao động làm 

công ăn lương mới có hiệu quả sản xuất ra tư bản.[27] 

Mặt khác, lao động không có năng suất là “lao động không được trao đổi bằng tư bản mà 

trực tiếp bằng doanh thu, tức là bằng tiền công hoặc lợi nhuận”[28]. Theo Smith, hoạt động 

của các chủ quyền - và của các sĩ quan pháp lý và quân đội xung quanh họ - không tạo ra 



giá trị gì và về mặt này có thể so sánh với nhiệm vụ của những người nội trợ. Marx đã chỉ 

ra rằng điều này là ngôn ngữ của một giai cấp tư sản ‘vẫn còn cách mạng’, chưa ‘chịu sự 

chi phối của toàn bộ xã hội, nhà nước, v.v.’ [Tư bản không hợp tác với nhà nước] 

những nghề nghiệp lừng lẫy và lâu đời - chủ quyền, thẩm phán, sĩ quan, linh mục, 

v.v. - với tất cả các hệ tư tưởng cũ mà họ phát triển, những người viết thư, giáo viên 

và mực sư, từ quan điểm kinh tế được đặt ngang hàng như một bầy tay sai và tay sai 

của chính họ được duy trì bởi giai cấp tư sản và những của cải nhàn rỗi - giới quý 

tộc có đất và các nhà tư bản nhàn rỗi.[29] 

Trong Notebook X, Marx đã chuyển sang một phân tích chặt chẽ về François Quesnay’s 

[1694 - 1774] Tableau économique.[30] Ông ca ngợi tác phẩm như bầu trời, mô tả nó như 

là "một quan niệm cực kỳ tuyệt vời, không thể nghi ngờ được và rực rỡ nhất mà nền kinh 

tế chính trị đã từng có, cho đến khi kinh tế chính trị phải chịu trách nhiệm cho nó".[31] 

Trong khi đó, hoàn cảnh kinh tế của Marx lại rơi vào cảnh khốn đốn. Vào giữa tháng 6, 

ông viết cho Engels: 'Mỗi ngày vợ tôi nói rằng cô ấy ước cô ấy và những đứa trẻ được an 

toàn trong nấm mồ của họ sau khi chết, và tôi thực sự không thể trách cô ấy, vì những sỉ 

nhục, dằn vặt và cảnh giác mà một người phải trải qua. Một tình huống thực sự không thể 

diễn tả được.” Vào tháng 4, gia đình này đã phải cầm đồ lại tất cả tài sản mà họ mới đòi 

được từ văn phòng cho vay. Hoàn cảnh quá ngặt nghèo nên Jenny quyết định bán một số 

cuốn sách từ thư viện cá nhân của chồng - mặc dù bà không tìm được ai muốn mua chúng. 

Tuy nhiên, Marx đã cố gắng ‘làm việc chăm chỉ’ và vào giữa tháng 6 đã bày tỏ sự hài lòng 

với Engels: “Thật kỳ lạ khi nói rằng chất xám của tôi hoạt động tốt hơn trong bối cảnh 

nghèo đói xung quanh nhiều năm qua”.[32] Tiếp tục nghiên cứu của mình, ông đã biên 

soạn các Notebook XI, XII và XIII trong mùa hè; những cuốn note tập trung vào lý thuyết 

về tiền thuê nhà, mà ông đã quyết định đưa vào "một chương bổ sung"[33] trong văn bản 

mà ông chuẩn bị xuất bản. Marx đã xem xét một cách phê phán các ý tưởng của Johann 

Rodbertus [1805 - 1875], sau đó chuyển sang phân tích sâu rộng các học thuyết của David 

Ricardo [1772 - 1823]. [34] Phủ nhận sự tồn tại của địa tô tuyệt đối, Ricardo chỉ cho phép 

một địa điểm chỉ dành cho địa tô chênh lệch liên quan đến độ phì nhiêu và vị trí của đất 

đai. Theo lý thuyết này, địa tô là một phần thừa: nó không thể là gì hơn, bởi vì điều đó sẽ 

mâu thuẫn với "khái niệm giá trị tương đương với một lượng thời gian lao động"[35] của 

Ricardo; nó khiến ông sẽ phải thừa nhận rằng nông sản liên tục được bán cao hơn số tiền 

trồng trọt bỏ ra, mà ông ta đã tính bằng tổng số vốn ứng trước và lợi nhuận bình quân [36]. 

Ngược lại, quan niệm của Marx về địa tô tuyệt đối quy định rằng “trong những hoàn cảnh 

lịch sử nhất định […] tài sản đất đai thực sự làm tăng giá nguyên vật liệu thô”. [37] 

Trong cùng một bức thư gửi cho Engels, Marx viết rằng đó là "một phép lạ thực sự" khi 

ông ấy "có thể tiếp tục với việc viết lý thuyết của [ông ấy] đến mức độ như vậy"[38]. Chủ 

nhà của Marx lại đe dọa tố tụng, trong khi những người thợ buôn bán mà ông đang mắc nợ 



nói về các điều khoản khấu trừ và khởi kiện ông. Một lần nữa, ông đã phải tìm đến Engels 

để được giúp đỡ, tâm sự rằng nếu không có vợ và các con, ông sẽ "thà dọn đến một ngôi 

nhà hoang còn hơn là liên tục bóp hầu bao".[39] 

Vào tháng 9, Marx đã viết thư cho Engels rằng ông có thể sẽ nhận được một công việc 

"trong một văn phòng đường sắt" trong năm mới.[40] Vào tháng 12, ông nhắc lại với 

Ludwig Kugelmann [1828 - 1902] rằng mọi thứ đã trở nên tuyệt vọng đến mức ông đã 

‘quyết định trở thành một “người thực tế”; tuy nhiên, điều đó đã không xảy ra. Marx viết 

với lời châm biếm điển hình của mình: “May mắn - hay có lẽ tôi nên nói không may? - Tôi 

không nhận được công việc vì chữ viết xấu.” [41]Trong khi đó, vào đầu tháng 11, ông đã 

tâm sự với Ferdinand Lassalle [1825 - 1864] rằng ông đã bị buộc phải đình chỉ công việc' 

trong khoảng sáu tuần 'nhưng đó là " tiếp tục […] với sự gián đoạn '. "Tuy nhiên," ông nói 

thêm, "chắc chắn rằng mình sẽ đưa ra kết luận sớm hơn."[42] 

Trong khoảng thời gian này, Marx đã điền vào hai cuốn sổ khác, XIV và XV, với những 

phân tích phê phán sâu rộng về các nhà lý thuyết kinh tế khác nhau. Ông lưu ý rằng Thomas 

Robert Malthus [1766 - 1834], người mà giá trị thặng dư bắt nguồn 'từ thực tế là người bán 

bán hàng hóa cao hơn giá trị của nó', thể hiện sự quay trở lại quá khứ trong lý thuyết kinh 

tế, vì ông thu được lợi nhuận từ việc trao đổi hàng hóa. [43] Marx buộc tội James Mill 

[1773 -1836] hiểu sai phạm trù giá trị thặng dư và lợi nhuận; làm nổi bật sự nhầm lẫn của 

Samuel Bailey [1791 - 1870] trong việc không phân biệt được giữa thước đo nội tại của 

giá trị và giá trị của hàng hóa; và cho rằng John Stuart Mill [1806 - 1873] đã không nhận 

ra rằng 'tỷ suất giá trị thặng dư và tỷ suất lợi nhuận' là hai đại lượng khác nhau, đại lượng 

không chỉ được xác định bởi mức tiền công mà còn bởi những nguyên nhân khác không 

trực tiếp quy ra cho nó.[44] 

Marx cũng đặc biệt chú ý đến nhiều nhà kinh tế học phản đối lý thuyết Ricardian, chẳng 

hạn như nhà xã hội chủ nghĩa Thomas Hodgskin [1787 - 1869]. Cuối cùng, ông xử lý văn 

bản ẩn danh Doanh thu và Nguồn vốn của nó - theo quan điểm của ông, một ví dụ hoàn 

hảo về ‘kinh tế học thô tục’, được dịch sang ngôn ngữ ‘học thuyết’ nhưng ‘xin lỗi’ là ‘quan 

điểm của bộ phận cầm quyền, tức là các nhà tư bản’. [45] Với việc nghiên cứu cuốn sách 

này, Marx đã kết luận phân tích của mình về các lý thuyết về giá trị thặng dư do các nhà 

kinh tế hàng đầu trong quá khứ đưa ra và bắt đầu xem xét tư bản thương mại, hay tư bản 

không tạo ra nhưng phân phối giá trị thặng dư. [46] Cuộc luận chiến chống lại ‘tư bản sinh 

lãi’ có thể ‘sánh ngang với chủ nghĩa xã hội’, nhưng Marx không có thời gian cho ‘nhiệt 

tâm cải cách’ không ‘đụng chạm đến sản xuất tư bản thực tế’ mà ‘chỉ tấn công một trong 

những hậu quả của nó’. Marx suy nghĩ ngược lại: 

Sự khách quan hóa hoàn toàn, sự đảo ngược và sự biến dạng của tư bản như là tư 

bản sinh lãi - tuy nhiên, bản chất bên trong của phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa, [sự biến dạng] của nó, chỉ xuất hiện ở dạng dễ sờ thấy nhất - là tư bản sinh ra 

'lãi kép'. Nó xuất hiện như một Moloch đòi hỏi cả thế giới như một vật hy sinh thuộc 



về nó, những yêu cầu chính đáng, phát sinh từ chính bản chất của nó, tuy nhiên 

không bao giờ được đáp ứng và luôn thất vọng trước một số phận bí ẩn.[47] 

 

Marx tiếp tục cùng một suy nghĩ: 

Do đó, lãi suất, không phải lợi nhuận, dường như là việc tạo ra giá trị phát sinh từ 

tư bản [… và] do đó, nó được coi là doanh thu cụ thể do tư bản tạo ra. Đây cũng là 

hình thức mà nó được quan niệm bởi các nhà kinh tế học thô tục. […] Tất cả các 

liên kết trung gian đều bị xóa bỏ, và bộ mặt tôn nghiêm của tư bản, cũng như khái 

niệm về sự tôn sùng bản, đã hoàn thành. Hình thức này nhất thiết phải phát sinh, bởi 

vì khía cạnh pháp lý của tài sản được tách ra khỏi khía cạnh kinh tế của nó và một 

phần của lợi nhuận dưới danh nghĩa là tiền lãi được tích lũy vào tư bản, tự nó tách 

biệt hoàn toàn khỏi quá trình sản xuất, hoặc cho chủ sở hữu tư bản. Nhà kinh tế thô 

tục muốn đại diện cho tư bản như một nguồn giá trị độc lập, một nguồn tạo ra giá 

trị, hình thức này tất nhiên là một món quà trời cho, một hình thức mà nguồn lợi 

nhuận không còn được nhận biết và là kết quả của quá trình tư bản hóa - bị tách rời, 

từ chính quá trình - có được sự tồn tại độc lập. Trong M-C-M 'một liên kết trung 

gian vẫn được giữ lại. Trong M-M ', chúng ta có hình thức tư bản khó hiểu, là sự 

đảo ngược và duy vật hóa cực đoan nhất của quan hệ sản xuất. [48] 

Sau các nghiên cứu về tư bản thương mại, Marx chuyển sang giai đoạn thứ ba của các bản 

thảo kinh tế năm 1861-1863. Điều này bắt đầu vào tháng 12 năm 1862, với phần về " tư 

bản và lợi nhuận" trong Notebook XVI mà Marx chỉ ra là "chương thứ ba" [49]. Ở đây 

Marx đã vẽ ra một phác thảo về sự phân biệt giữa giá trị thặng dư và lợi nhuận. Trong 

Notebook XVII, cũng được biên soạn vào tháng 12, ông quay lại câu hỏi về tư bản thương 

mại (theo những phản ánh trong Notebook XV) [50] và sự luân chuyển của tiền trong quá 

trình tái sản xuất tư bản chủ nghĩa. Vào cuối năm, Marx đưa cho Kugelmann một báo cáo 

tiến độ, thông báo cho ông ta biết rằng 'phần thứ hai', hay 'phần tiếp theo của phần đầu tiên', 

một bản thảo tương đương với 'khoảng 30 tờ in' cuối cùng là " hoàn thành'. Bốn năm sau 

lược đồ đầu tiên, trong Đóng góp vào phê phán kinh tế chính trị, Marx giờ đã xem xét lại 

cấu trúc công trình dự kiến của mình. Ông nói với Kugelmann rằng ông đã quyết định một 

cái tên mới cho sách và ông đã sử dụng tên Tư Bản lần đầu tiên, và cái tên mà ông đã sử 

dụng vào năm 1859 sẽ là "chỉ đơn thuần là phụ đề".[51]  Nếu không thì ông vẫn tiếp tục 

làm việc theo đúng kế hoạch ban đầu. Những gì ông định viết sẽ là "chương thứ ba của 

phần đầu tiên, cụ thể là Tư bản tổng quát" [52] . Tập trong giai đoạn chuẩn bị cuối cùng sẽ 

chứa "cái mà người Anh gọi là" các nguyên tắc của kinh tế chính trị ". Cùng với những gì 

ông đã viết trong phần 1859, nó sẽ bao gồm những gì là 'tinh hoa' nhất trong lý thuyết kinh 

tế của ông. Trên cơ sở các yếu tố mà ông chuẩn bị công khai, ông nói với Kugelmann, một 

phần tiếp theo '(có lẽ ngoại trừ mối quan hệ giữa các hình thức nhà nước khác nhau và các 

cấu trúc kinh tế khác nhau của xã hội) có thể dễ dàng được theo đuổi”. 



Marx nghĩ rằng ông sẽ có thể tạo ra một “ấn bản tốt” [53] của bản thảo trong năm mới, sau 

đó ông dự định sẽ đích thân mang nó đến Đức. Sau đó, ông dự định "kết thúc phần trình 

bày về tư bản, cạnh tranh và tín dụng". Trong cùng một bức thư gửi Kugelmann, ông đã so 

sánh các phong cách viết trong văn bản xuất bản năm 1859 và trong tác phẩm mà ông đang 

chuẩn bị sau đó: ‘Trong phần đầu tiên, phương pháp trình bày chắc chắn còn lâu mới phổ 

biến. Điều này một phần là do bản chất trừu tượng của chủ đề […]. Phần hiện tại dễ hiểu 

hơn vì nó đề cập đến các điều kiện cụ thể hơn. ”Để giải thích sự khác biệt, gần như bằng 

cách biện minh, ông nói thêm: 

Những nỗ lực khoa học nhằm cách mạng hóa một ngành khoa học không bao giờ 

có thể thực sự phổ biến. Nhưng, một khi các cơ sở khoa học được đặt ra, thì việc 

phổ biến rất dễ dàng. Một lần nữa, nếu thời gian trở nên hỗn loạn hơn, người ta có 

thể chọn màu sắc và sắc thái theo yêu cầu của một bài thuyết trình phổ biến về các 

chủ đề cụ thể này. [54] 

 

Vài ngày sau, đầu năm mới, Marx đã liệt kê chi tiết hơn những phần lẽ ra sẽ bao gồm trong 

tác phẩm của mình. Trong một lược đồ trong Notebook XVIII, ông chỉ ra rằng "phần đầu 

tiên (Abschnitt)", "Quy trình sản xuất tư bản", sẽ được chia như sau: 

1) Giới thiệu. Hàng hóa. Tiền bạc.  

2) Chuyển hóa tiền thành tư bản.  

3) Giá trị thặng dư tuyệt đối. […] 

4) Giá trị thặng dư tương đối. […] 

5) Sự kết hợp của giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối. […] 

6) Chuyển hóa giá trị thặng dư thành tư bản. Tích lũy nguyên thủy. Thuyết thuộc địa của 

Wakefield.  

7) Kết quả của quá trình sản xuất. […] 

8) Các học thuyết về giá trị thặng dư.  

9) Các lý thuyết về lao động có năng suất và lao động không năng suất.[55] 

Marx không giới hạn mình trong tập đầu tiên mà còn soạn thảo một lược đồ về thứ được 

dự định là ‘phần thứ ba’ trong tác phẩm của ông: ‘Tư bản và Lợi nhuận’. Phần này, đã chỉ 

ra các chủ đề bao gồm Tư bản, Tập III được chia như sau: 

1) Chuyển hoá giá trị thặng dư thành lợi nhuận. Tỷ suất lợi nhuận phân biệt với tỷ suất 

giá trị thặng dư. 

2) Chuyển đổi lợi nhuận thành lợi nhuận bình quân. […] 



3) Lý thuyết của Adam Smith và Ricardo về lợi nhuận và giá cả của sản xuất.  

4) Tiền thuê nhà. […]  

5) Lịch sử của cái gọi là luật Ricardian về tiền thuê.  

6) Quy luật giảm tỷ suất lợi nhuận.  

7) Các lý thuyết về lợi nhuận. […]  

8) Chia lợi nhuận thành lãi công nghiệp và lãi vay. […]  

9) Doanh thu và các nguồn của nó. […]  

10) Dòng chảy của tiền tệ trong quá trình sản xuất tư bản chủ nghĩa tổng quát.  

11) Nền kinh tế tồi tệ.  

12) Kết luận. Tư Bản và lao động tiền lương. [56] 

 

Trong Notebook XVIII, được ông viết vào tháng 1 năm 1863, Marx tiếp tục phân tích về 

tư bản trọng thương. Khảo sát George Ramsay [1855 - 1935], Antoine-Elisée Cherbuliez 

[1797 - 1869] và Richard Jones [1790 - 1855], ông đã đưa thêm một số bổ sung vào nghiên 

cứu về cách các nhà kinh tế học giải thích giá trị thặng dư. 

Những khó khăn tài chính của Marx vẫn tiếp diễn trong giai đoạn này và thực sự trở nên 

tồi tệ hơn vào đầu năm 1863. Ông viết cho Engels rằng 'những nỗ lực quyên góp tiền ở 

Pháp và Đức của ông đã trở nên vô ích', rằng sẽ không có ai cung cấp thực phẩm cho ông 

theo hình thức tín dụng, và rằng 'bọn trẻ [không có] quần áo hay giày dép để đi chơi "[57]. 

Hai tuần sau, ông đã ở bên bờ vực thẳm. Trong một lá thư khác gửi cho Engels, ông tâm 

sự rằng ông đã tâm sự với người bạn đời của mình, điều mà giờ đây dường như là điều 

không thể tránh khỏi: 

Hai đứa con lớn của tôi sẽ kiếm việc làm gia sư thông qua gia đình Cunningham. 

Lenchen sẽ đi làm ở nơi khác, và tôi, cùng với vợ và bé Tussy, sẽ đến sống trong 

một Nhà nghỉ kiểu mẫu của Thành phố mà Red Wolff, nơi mà tôi đã từng ở cùng 

gia đình Cunningham.[58] 

Đồng thời, ông lại mắc các vấn đề sức khỏe khác. Trong hai tuần đầu tiên của tháng Hai, 

Marx bị ‘nghiêm cấm mọi việc đọc, viết hoặc hút thuốc’. Ông bị ‘một loại bệnh viêm mắt 

nào đó, kết hợp với một chứng bệnh đáng ghét nhất là dễ bị nóng giận”. Ông chỉ có thể 

quay lại với những cuốn sách của mình vào giữa tháng, khi ông thú nhận với Engels rằng 

trong suốt những ngày dài nhàn rỗi, ông đã rất hoảng hốt đến nỗi ông đã “thả hồn”' vào 

những tưởng tượng tâm lý về cảm giác bị mù hoặc bị điên.[59] Chỉ hơn một tuần sau, khi 

đã khỏi các bệnh về mắt, ông lại gặp phải một chứng rối loạn gan mới đã định sẵn sẽ đeo 

bám trong một thời gian dài sắp tới. Vì Tiến sĩ Allen, bác sĩ thường xuyên của ông, sẽ áp 

đặt một "liệu trình điều trị hoàn chỉnh" có nghĩa là phải tạm dừng mọi công việc, Marx đã 

yêu cầu Engels nhờ Tiến sĩ Eduard Gumpert [?] Giới thiệu một "phương pháp điều trị gia 

đình" đơn giản hơn.[60] 



Trong thời kỳ này, ngoài những giây phút ngắn ngủi khi ông nghiên cứu về máy móc, Marx 

đã phải tạm dừng các nghiên cứu kinh tế chuyên sâu của mình. Tuy nhiên, vào tháng 3, 

ông đã quyết định "bù đắp thời gian đã mất bằng cách làm việc chăm chỉ". [61] Ông đã 

biên soạn hai cuốn sổ ghi chép, XX và XXI, đề cập đến sự tích lũy, sự tiêu dùng thực sự 

và chính thức của lao động so với tư bản, cũng như năng suất của tư bản và lao động. Các 

lập luận của ông có tương quan với chủ đề chính của nghiên cứu của ông vào thời điểm đó 

vẫn là giá trị thặng dư. 

Vào cuối tháng 5, ông đã viết cho Engels rằng trong những tuần trước đó, ông cũng đã 

nghiên cứu câu hỏi Ba Lan [62] tại Bảo tàng Anh: 'Những gì tôi đã làm, một mặt, là lấp 

đầy những khoảng trống trong kiến thức của tôi (ngoại giao, lịch sử) về mối quan hệ Nga-

Phổ-Ba Lan và mặt khác, đọc và viết lại các đoạn trích từ tất cả các loại tài liệu trước đó 

liên quan đến phần kinh tế chính trị mà tôi đã xây dựng.[63] “Những ghi chép làm việc 

này, được viết vào tháng Năm và tháng Sáu, được thu thập trong tám cuốn sổ bổ sung” vở 

bổ sung từ A đến H, dày thêm hàng trăm trang tóm tắt các nghiên cứu kinh tế thế kỉ XVIII 

- XIX. [64] 

Marx cũng thông báo với Engels rằng, cảm thấy 'ít nhiều có thể làm việc trở lại', ông quyết 

tâm 'trút bỏ gánh nặng trên vai' và do đó có ý định 'tạo ra một tác phẩm ổn định nhất của 

nền kinh tế chính trị cho các nhà in (và cung cấp cho nó một sự hiệu đính cuối cùng) '. Tuy 

nhiên, [65] ông vẫn bị ‘sưng phù gan nặng’, đến giữa tháng 6, dù ‘nghỉ ngơi” nhưng ông 

vẫn ‘chưa đủ sức’. [66] Lúc rãnh, ông quay trở lại Bảo tàng Anh và vào giữa tháng 7 báo 

cáo với Engels rằng ông ta đã lại dành 'mười giờ một ngày để làm việc về kinh tế học'. Đó 

chính xác là những ngày mà khi phân tích sự chuyển đổi lại giá trị thặng dư thành tư bản, 

ông đã chuẩn bị trong Notebook XXII một đoạn kể lại của Quesnay’s Tableau économique. 

[67] Sau đó, ông biên soạn cuốn sổ tay cuối cùng trong bộ sách bắt đầu vào năm 1861 – 

cuốn số XXIII - chủ yếu bao gồm các ghi chú và nhận xét bổ sung. 

Vào cuối hai năm làm việc chăm chỉ này, và sau khi kiểm tra lại một cách sâu sắc hơn các 

nhà lý thuyết chính của kinh tế chính trị, Marx quyết tâm hơn bao giờ hết để hoàn thành 

công việc lớn của cuộc đời mình. Mặc dù ông ấy vẫn chưa giải quyết dứt điểm nhiều vấn 

đề khái niệm và lý thuyết, nhưng việc hoàn thành phần lịch sử của ông giờ đây đã thôi thúc 

ông quay trở lại với các câu hỏi lý thuyết. 

 

2. Công cuộc viết Ba cuốn Tư Bản Luận 

Marx nghiến răng và bắt tay vào một giai đoạn lao động mới của mình. Từ mùa hè năm 

1863, ông bắt đầu sáng tác thực tế của tác phẩm sẽ trở thành “magnum opus” [68] của ông. 

Cho đến tháng 12 năm 1865, ông đã dành hết tâm sức cho các phiên bản mở rộng nhất của 

các phần khác nhau, lần lượt chuẩn bị các bản thảo của Tập I, phần lớn của Tập III (bản 

tường thuật duy nhất của ông về quá trình hoàn chỉnh của sản xuất tư bản chủ nghĩa) [69] 



và phiên bản đầu tiên của Tập II (trình bày khái quát đầu tiên về quá trình lưu thông của tư 

bản). Liên quan đến kế hoạch sáu tập được chỉ ra vào năm 1859 trong lời tựa của Đóng 

góp cho sự phê phán kinh tế chính trị, Marx đã đưa vào một số chủ đề liên quan đến tiền 

thuê và tiền công mà ban đầu đã được xử lý trong tập II và III. Vào giữa tháng 8 năm 1863, 

Marx cập nhật cho Engels về những bước tiến của ông: 

Ở một khía cạnh nào đó, công việc của tôi (chuẩn bị bản thảo cho báo chí) đang diễn 

ra tốt đẹp. Tôi nghĩ, trong phần cuối cùng, công cụ này giả định là một hình thức 

phổ biến có thể chấp nhận được. […] Mặt khác, mặc dù thực tế là tôi viết cả ngày, 

nhưng nó không nhanh bằng sự thiếu kiên nhẫn của chính tôi, một thời gian dài phải 

chịu thử thách về sự kiên nhẫn, trong tất cả mọi điều kiện, nó sẽ dễ hiểu hơn 100% 

so với cuốn note số I. [70] 

Marx tiếp tục làm việc với tốc độ điên cuồng trong suốt mùa thu, tập trung vào việc viết 

Tập I. Nhưng kết quả là sức khỏe của ông trở nên tồi tệ đi, và tháng 11, chứng kiến sự xuất 

hiện của thứ mà vợ ông gọi là 'căn bệnh khủng khiếp' mà ông sẽ phải chống chọi trong 

nhiều năm cuối cùng của cuộc đời mình. Đó là một trường hợp mụn nhọt, [71] một bệnh 

nhiễm trùng khó chịu biểu hiện thành áp xe và nhọt nghiêm trọng, suy nhược trên các bộ 

phận khác nhau của cơ thể.  

Vì một vết loét sâu sau vết thương lớn, Marx đã phải phẫu thuật và "trong một thời gian 

khá dài, tính mạng của ông ấy đang gặp nguy hiểm". Theo lời kể của vợ ông sau này, tình 

trạng nguy kịch kéo dài trong "bốn tuần" và gây ra cho Marx những cơn đau dữ dội và liên 

tục, cùng với "những lo lắng dày vò và tất cả các loại đau khổ về tinh thần". Vì tình hình 

tài chính của gia đình khiến nó ' đứng trên bờ vực thẳm'. [72] 

Vào đầu tháng 12, khi ông đang trên đà hồi phục, Marx nói với Engels rằng ông ‘đã đặt 

một chân xuống mồ’[73] - và hai ngày sau, tình trạng thể chất của ông khiến ông trở thành 

“một chủ đề hay cho một cuốn truyện ngắn”. Nhìn từ phía trước, ông trông giống như một 

người ‘con người bên trong với hải cảng, rượu vang, mập mạp và một khối thịt khổng lồ”. 

Nhưng ‘sau lưng ông, người đàn ông bên ngoài, là một tên ăn thịt người chết tiệt’. [74] 

Trong bối cảnh đó, cái chết của mẹ Marx buộc ông phải đến Đức để nhận di sản. Tình trạng 

của ông một lần nữa trở nên tồi tệ trong chuyến đi, và trên đường trở về, điều này buộc ông 

phải dừng lại vài tháng và ở nhà với chú của mình là Lion Philips, tại Zaltbommel ở Hà 

Lan. Trong thời gian này, một nốt sần lớn hơn bất cứ thứ gì trước đây xuất hiện ở chân 

phải của ông, cũng như nổi mụn nhọt ở cổ họng và lưng; nỗi đau từ những điều này quá 

lớn khiến ông thức trắng đêm. Vào nửa sau của tháng 1 năm 1864, ông viết cho Engels 

rằng ông cảm thấy "giống như một Lazarus thực sự […], bị tấn công từ mọi phía cùng một 

lúc". [75] 

Sau khi ông trở lại London, tất cả các bệnh nhiễm trùng về da vẫn tiếp tục ảnh hưởng đến 

sức khỏe của Marx vào đầu mùa xuân và ông chỉ có thể tiếp tục công việc đã lên kế hoạch 



vào giữa tháng 4, sau hơn năm tháng bị gián đoạn. Trong thời gian đó, ông tiếp tục tập 

trung vào Tập I, và có vẻ như chính lúc đó ông đã soạn thảo cái gọi là ‘Kết quả của quá 

trình sản xuất ngay lập tức’, phần duy nhất của phiên bản ban đầu vẫn được giữ nguyên. 

Khoảng cuối tháng 5, trên người ông xuất hiện những đám mủ mới và gây ra những dày 

vò khó tả. Nhưng ông vẫn cố gắng tiếp tục với cuốn sách bằng mọi giá, ông lại tránh mặt 

bác sĩ Allen và những lời thúc giục của bác sĩ về một "liệu trình điều trị thường xuyên", 

điều này có thể làm gián đoạn công việc mà ông chỉ đơn giản là "phải hoàn thành". Lúc 

nào Marx cũng cảm thấy rằng "có điều gì đó không ổn", và ông thú nhận sự nghi ngờ của 

mình với người bạn của mình ở Manchester: "Tôi đã phải quyết tâm gấp rút trước khi có 

thể giải quyết những điều khó hơn, và chúng cũng góp phần vào cảm giác thiếu sót này. 

Cậu hãy bỏ qua thuật ngữ Spinozistic.” [76] 

Mùa hè đến không làm thay đổi hoàn cảnh bấp bênh của ông. Vào những ngày đầu tiên của 

tháng Bảy, ông bị cúm và không thể viết được. [77] Và hai tuần sau, ông phải nằm nghỉ 

mười ngày vì một vết thương có mủ nghiêm trọng trên dương vật của ông. Chỉ sau khi chia 

tay gia đình ở Ramsgate, vào tuần cuối cùng của tháng Bảy và mười ngày đầu tiên của 

tháng Tám, công việc của ông mới có thể bắt đầu. Ông bắt đầu giai đoạn viết mới với Tập 

III: Phần thứ hai, 'Sự chuyển đổi lợi nhuận thành lợi nhuận trung bình', sau đó là Phần thứ 

nhất, 'Sự chuyển đổi giá trị thặng dư thành lợi nhuận' (được hoàn thành, hầu hết có thể là 

vào khoảng cuối tháng 10 đến đầu Tháng 11 năm 1864). Trong thời gian này, ông đã tích 

cực tham gia các cuộc họp của Hiệp hội những người đàn ông làm việc quốc tế, nơi ông đã 

viết Diễn văn nhậm chức và Quy chế vào tháng 10. Cũng trong tháng đó, ông viết thư cho 

Carl Klings [1828 -?], Một công nhân luyện kim ở Solingen, người từng là thành viên của 

Liên minh những người cộng sản, và kể cho ông nghe về những rủi ro khác nhau và lý do 

không thể tránh khỏi khiến ông bị chậm lại:  

Tôi đã bị ốm trong suốt năm qua (bị nổi mụn nước và mụn nhọt). Nếu không bị, tác 

phẩm của tôi về kinh tế chính trị - Tư Bản đã ra mắt. Tôi hy vọng bây giờ tôi có thể 

hoàn thành nó trong vài tháng cuối cùng và giáng cho giai cấp tư sản một đòn lý 

thuyết mà từ đó nó sẽ không bao giờ phục hồi được. […] Cậu có thể tin tưởng vào 

những an hem còn lại của tôi là một nhà đấu tranh trung thành của giai cấp công 

nhân. [78] 

Tiếp tục công việc sau một thời gian tạm dừng để thực hiện các nhiệm vụ đối với Quốc tế, 

Marx đã viết Phần thứ ba của Tập III, có tựa đề “Quy luật về xu hướng của tỷ suất lợi 

nhuận giảm xuống”. Công việc của ông về vấn đề này đi kèm với một đợt bùng phát bệnh 

khác của ông. Vào tháng 11, ‘lại thêm một nốt mụn thịt nữa xuất hiện bên dưới ngực phải 

của ông”[79] và giam ông trên giường trong một tuần; sau đó nó tiếp tục mang đến cho 

ông các rắc rối khi ông phải ‘nghiêng về phía trước để viết’ [80]. Tháng sau, lo sợ có thể 

có thêm một vết loét khác ở bên phải của mình, ông đã quyết định tự mình điều trị nó. Ông 

tâm sự với Engels rằng ông đã phải miễn cưỡng tham khảo ý kiến của bác sĩ Allen, người 



không biết gì về việc kéo dài thời gian sử dụng phương pháp điều trị dựa trên thạch tín, và 

người sẽ cho ông một 'màn thay đồ đáng sợ' vì 'đâm sau lưng'. [chữa trị bằng cách đâm 

thẳng vào nốt mụn nhọn] [81] 

 

Từ tháng 1 đến tháng 5 năm 1865, Marx dành hết tâm huyết cho Tập II. Các bản thảo được 

chia thành ba chương, cuối cùng trở thành các Phần trong phiên bản mà Engels đã in năm 

1885: 

1) Các biến thái của tư bản;  

2) Vòng quay tư bản;  

3) Lưu thông và sinh sản.  

Trong những trang này, Marx đã phát triển các khái niệm mới và kết nối một số lý thuyết 

trong tập I và III. 

Tuy nhiên, vào năm mới, chế độ trộm vặt, trốn tránh bệnh và làm việc vẫn không ngừng 

bức hại Marx, và vào khoảng giữa tháng Hai, lại có một đợt bùng phát dịch bệnh khác. 

Ông nói với Engels rằng, không giống như năm trước, "các khả năng viết của ông không 

bị ảnh hưởng" và ông "hoàn toàn có thể làm việc"[82]. Nhưng những dự báo như vậy đã 

được chứng minh là quá mức: vào đầu tháng Ba, ‘rắc rối cũ [đã] ập đến với ông ở nhiều 

nơi nhạy cảm và“ trầm trọng hơn ”, vì vậy việc ngồi xuống [thật] khó khăn” [83]. Ngoài 

các "foruncles", kéo dài cho đến giữa tháng, Quốc tế chiếm một "lượng lớn thời gian". Tuy 

nhiên, ông vẫn không ngừng làm việc với cuốn sách, ngay cả khi điều đó có nghĩa là đôi 

khi ông ‘không đi ngủ cho đến bốn giờ sáng’. [84] 

Động lực cuối cùng để ông sớm hoàn thành những phần còn thiếu là hợp đồng với nhà xuất 

bản. Nhờ sự can thiệp của Wilhelm Strohn [?], Một đồng đội cũ từ những ngày của Liên 

minh những người cộng sản, Otto Meisner [1819 - 1902] ở Hamburg đã gửi cho ông một 

bức thư vào ngày 21 tháng 3 trong đó có thỏa thuận xuất bản 'tác phẩm Tư Bản: Đóng góp 

vào việc phê phán kinh tế chính trị '. Nó có chiều dài "xấp xỉ 50 chữ ký [85] [và] xuất hiện 

trong hai tập". [86] 

Thời gian ngắn ngủi, và một lần vào cuối tháng 4, Marx viết cho Engels rằng ông cảm thấy 

'chân tay như một chiếc giẻ ướt […], một phần do làm việc vào đêm khuya [...], một phần 

vì sự tồi tệ mà [ông đã] mắc phải đang túm lấy ông” [87]. Vào giữa tháng 5, "một vết sưng 

tấy ghê rợn" xuất hiện ở hông bên trái của ông, "gần bộ phận không thể diễn tả được của 

cơ thể"[88]. Một tuần sau, các căn bệnh 'vẫn ở đó', mặc dù may mắn thay 'chúng chỉ gây 

rắc rối cho ông cục bộ và [không] làm phiền não bộ", ông nói với Engels rằng ông đang 

'làm việc như một con lừa'.[89] 



Giữa tuần cuối cùng của tháng Năm và cuối tháng Sáu, Marx đã sáng tác một văn bản ngắn 

Tiền lương, Giá cả và Lợi nhuận.[90] Trong đó, ông phản bác luận điểm [?] Của John 

Weston rằng việc tăng lương không có lợi cho tầng lớp lao động và việc công đoàn đòi trả 

lương cao hơn thực sự có hại. Ngược lại, Marx đã chỉ ra rằng “việc tăng lương nói chung 

sẽ dẫn đến giảm tỷ suất lợi nhuận chung, nhưng không ảnh hưởng đến giá cả trung bình 

của hàng hóa hoặc giá trị của chúng”.[91] 

Trong cùng thời gian này, Marx cũng viết Phần thứ tư của Tập III, với tên gọi là ‘Chuyển 

đổi Tư bản Hàng hóa và Tiền-Tư bản thành Tư bản Thương mại và Tư bản Kinh doanh 

Tiền tệ (Merchant’s Capital)’. Vào cuối tháng 7 năm 1865, ông đưa cho Engels một báo 

cáo tiến độ khác: 

Còn 3 chương nữa được viết để hoàn thiện phần lý thuyết (3 cuốn đầu). Sau đó, vẫn 

còn cuốn thứ 4, cuốn lịch sử - văn học, sẽ được viết, nói một cách tương đối, sẽ là 

phần dễ nhất đối với tôi, vì tất cả các vấn đề đã được giải quyết trong 3 cuốn đầu 

tiên, vì vậy cuốn cuối cùng này là nhiều hơn bằng cách lặp lại trong hình thức lịch 

sử. Nhưng tôi không thể tự mình gửi đi bất cứ điều gì cho đến khi tôi đã viết ra toàn 

bộ điều trước mặt. Dù chúng có thiếu sót gì đi chăng nữa, thì ưu điểm của các bài 

viết của tôi là chúng là một tổng thể nghệ thuật, và điều này chỉ có thể đạt được 

thông qua việc tôi thực hành không bao giờ in những thứ tôi chưa chắc chắn, cho 

đến khi tôi viết ra schúng trước mặt tôi trong tình trạng nguyên vẹn. [92] 

Không thể tránh khỏi những vấn đề khiến ông bị chậm lại và một loạt các sự kiện tiêu cực 

buộc ông phải xem xét lại phương pháp làm việc của mình, Marx tự hỏi bản thân rằng liệu 

sẽ tốt hơn nếu trước tiên ông viết ra một bản của Tập I đã hoàn thành, để ông có thể xuất 

bản ngay lập tức hay là đợi viết xong hết tất cả rồi xuất bản. Trong một bức thư khác gửi 

cho Engels, ông nói rằng "điểm đáng bàn" là liệu ông có nên "sao chép một phần bản thảo 

và gửi nó cho nhà xuất bản, hay viết xong toàn bộ rồi in một lượt". Ông thích giải pháp thứ 

hai hơn, nhưng trấn an bạn mình rằng công việc của ông trên các tập khác sẽ không bị lãng 

phí: 

[Trong hoàn cảnh], tôi có thể xoay sở với tiến độ nhanh của nó thậm chí không hề 

cân nhắc về mặt nghệ thuật. Bên cạnh đó, vì giới hạn tôi phải in tối đa là 60 tờ [93], 

nên điều cần thiết là tôi phải chuẩn bị và viết ra toàn bộ nội dung, phải biết cô đọng 

và gạch bỏ bao nhiêu để các phần riêng lẻ được cân bằng đồng đều và theo tỷ lệ 

trong giới hạn quy định.[94] 

Marx khẳng định rằng ông sẽ ‘không tiếc công sức để hoàn thành càng sớm càng tốt’; điều 

đó là một "gánh nặng ban đêm" đối với ông. Nó ngăn cản ông "không thể làm bất cứ điều 

gì khác" và ông muốn thoát khỏi nó trước một cuộc chính biến mới: "Tôi biết rằng thời 

gian sẽ không dừng lại mãi mãi như bây giờ."[95] 



Mặc dù ông đã quyết định tiến hành hoàn thành Tập I, nhưng Marx không muốn đẩy những 

gì ông đã làm trong Tập III lên cao. Từ tháng 7 đến tháng 12 năm 1865, ông đã sáng tác, 

mặc dù ở dạng rời rạc, Phần thứ năm ('Phân chia lợi nhuận thành lãi suất và lợi nhuận của 

doanh nghiệp. Tư bản sinh lãi'), Phần thứ sáu ('Chuyển đổi lợi nhuận thặng dư thành tiền 

cho thuê mặt bằng') và Phần thứ bảy ('Doanh thu và Tư bản của chúng') [96]. Do đó, cấu 

trúc mà Marx đưa ra cho Tập III từ mùa hè năm 1864 đến cuối năm 1865 rất giống với 

lược đồ 12 điểm của tháng 1 năm 1863 có trong Notebook XVIII của các bản thảo về các 

lý thuyết giá trị thặng dư. 

Sự thiếu thốn khó khăn về tài chính đã không cho phép Marx kéo dài công việc của mình; 

thời gian của Tư Bản trở lại sau hơn một năm và nhiều năm càng trôi qua thì sức khỏe của 

ông lại diễn biến theo chiều hướng xấu đi vào mùa hè. Trên hết, nhiệm vụ của ông đối với 

Quốc tế đặc biệt căng thẳng vào tháng 9, liên quan đến hội nghị đầu tiên của nó, tại London. 

Vào tháng 10, Marx đến thăm Engels ở Manchester, và khi trở lại London, ông phải đối 

mặt với những sự kiện khủng khiếp hơn: con gái Laura của ông bị ốm, chủ nhà một lần 

nữa đe dọa đuổi gia đình ông và gửi đơn kiện, và ' những lá thư đe dọa 'bắt đầu đổ về từ' 

tất cả những kẻ xảo trá khác '. Vợ ông, Jenny, 'suy sụp đến mức - như ông nói với Engels 

– ông “không có can đảm để giải thích tình hình thực sự của mọi việc với cô ấy” 'và' thực 

sự [không] biết phải làm gì ". [97] "Tin tốt" duy nhất là cái chết của một người cô 73 tuổi 

ở Frankfurt, người mà ông dự kiến sẽ nhận được một phần nhỏ trong tài sản thừa kế. 

 

3. Sự hoàn thành của Tập I 

Vào đầu năm 1866, Marx đưa ra bản thảo mới của Tư bản, Tập I. Vào giữa tháng Giêng, 

ông cập nhật Wilhelm Liebknecht [1826 - 1900] về tình hình: 'Sự tranh cãi, […] tất cả 

những sai lầm đáng tiếc, những đòi hỏi Hiệp hội Quốc Tế đưa ra đối với tôi, v.v., đã không 

cho tôi có thời gian để viết ra tác phẩm cho bản thảo của tôi mà nhà xuất bản sẽ cho in vào 

tháng 3 '. Ông ấy nói thêm rằng ‘hai tập’ của nó sẽ ‘xuất hiện đồng thời’. [98] Trong một 

bức thư khác, được gửi cùng ngày cho Kugelmann, ông nói về việc 'bận rộn 12 giờ một 

ngày để viết ra một bản thảo hợp lý', [99] nhưng hy vọng sẽ đưa nó đến nhà xuất bản ở 

Hamburg trong vòng hai tháng. 

Tuy nhiên, trái ngược với dự đoán của ông, cả năm nay của ông sẽ trải qua những cuộc vật 

lộn với những vết thương lòng và tình trạng sức khỏe ngày càng tồi tệ của ông. Vào cuối 

tháng 1, Jenny, vợ của ông thông báo cho người đồng chí cũ Johann Philipp Becker [1809 

- 1886] rằng chồng bà đã 'một lần nữa cảm thấy thấp thỏm với lời đe dọa  nguy hiểm và 

cực kỳ đau đớn trước các căn bệnh tái phát của ông'. Lần này càng khiến ông  ‘đau khổ’ 

hơn vì nó làm gián đoạn ‘việc ghi chép cuốn sách mà ông [vừa] mới bắt đầu”. Theo quan 

điểm của bà "đợt tái phát mới này [chỉ] đơn giản là do làm việc quá sức và nhiều giờ không 

ngủ vào ban đêm."[100] 



Chỉ vài ngày sau, Marx bị tấn công kịch liệt và có nguy cơ mất mạng. Khi sức khỏe hồi 

phục đủ để bắt đầu viết lại, ông tâm sự với Engels: 

Lần này là may mắn. Gia đình tôi không biết vụ việc sẽ trở nên nghiêm trọng như 

thế nào. Nếu sự việc tái diễn dưới hình thức đó ba hoặc bốn lần nữa, tôi sẽ là người 

chết. Tôi bị lãng phí sức lực và vẫn còn yếu ớt, không phải về tâm trí mà là về thăn 

lưng và ở chân của tôi. Các bác sĩ hoàn toàn đúng khi cho rằng làm việc quá nhiều 

vào ban đêm là nguyên nhân chính dẫn đến tình trạng tái phát này. Nhưng tôi không 

thể nói cho những quý ông này biết lý do buộc tôi phải ngông cuồng - cũng như 

không có mục đích gì để làm như vậy. Vào lúc này, tất cả các loại bệnh đang dính 

trên  người của tôi, đó là đau đớn nhưng hiện tại đã qua cơn nguy kịch.[101] 

Bất chấp tất cả, suy nghĩ của Marx vẫn chủ yếu hướng vào nhiệm vụ trước mắt: 

Điều khiến tôi ghê tởm nhất là công việc của tôi bị gián đoạn, và gián đoạn một cách 

chóng mặt kể từ ngày 1 tháng Giêng, khi tôi vượt qua được sự sung phù gan của 

mình. Tất nhiên, không có câu hỏi về việc ‘ngồi’, […]. Sức khỏe của tôi đã tiến bộ 

ngay cả khi chỉ là trong vài giờ ngắn ngủi trong ngày. Tuy nhiên tôi sẽ không tiến 

bộ với phần lý thuyết. Bộ não của tôi không được như vậy. Do đó, tôi đã xây dựng 

phần 'Ngày làm việc' theo quan điểm lịch sử, không nằm trong kế hoạch ban đầu 

của tôi.[102] 

Marx kết thúc bức thư bằng một câu tóm tắt rất rõ về giai đoạn này của cuộc đời ông: 

"Cuốn sách của tôi yêu cầu toàn bộ thời gian của tôi"[103]. Điều này càng đúng bao nhiêu 

vào năm 1866. 

Tình hình lúc này đã khiến Engels báo động nghiêm trọng. Lo sợ điều tồi tệ nhất, ông đã 

can thiệp kiên quyết để thuyết phục Marx rằng ông không thể tiếp tục làm theo thói quen 

cũ: 

Cậu thực sự phải làm một điều gì đó hợp lý để loại bỏ điều vô nghĩa trong sức khỏe 

này, ngay cả khi cuốn sách bị trì hoãn 3 tháng nữa. Sự việc đang thực sự trở nên quá 

nghiêm trọng, và nếu như cậu nói, bộ não của cậu không cho phép cậu phát triển 

phần lý thuyết, thì hãy cho nó nghỉ ngơi một chút từ phần lý thuyết nâng cao hơn. 

Hãy tạm ngừng làm việc vào ban đêm và có một cuộc sống bình thường hơn.[104] 

Engels ngay lập tức tham khảo ý kiến của Tiến sĩ Gumpert, người đã tư vấn một kiến thức 

y khoa khác về thạch tín, nhưng ông cũng đưa ra một số đề xuất về việc hoàn thành cuốn 

sách của mình. Ông muốn chắc chắn rằng Marx đã từ bỏ ý tưởng khác xa với thực tế là viết 

toàn bộ Tư bản trước khi bất kỳ phần nào của nó được xuất bản. “Cậu có thể không sắp 

xếp mọi thứ được không,” Engels hỏi, “ít nhất tập đầu tiên sẽ được gửi đi in đầu tiên và tập 

thứ hai sau đó sẽ cách vài tháng?”[105] Suy tính đến mọi thứ, ông kết thúc bằng một nhận 

xét khôn ngoan: “Điều gì sẽ xảy ra nếu lỡ có một sự kiện nào đấy bùng phát, ngay sau khi 



cậu đã hoàn thành một vài chương cuối của sách? Không chừng các tập đầu tiên còn chưa 

chắc được in?” 

Marx trả lời từng luận điểm của Engels, xen kẽ giữa giọng điệu nghiêm túc và phiến diện. 

Về vấn đề thạch tín, ông viết: ‘Nói hoặc viết thư cho Gumpert để gửi cho tôi đơn thuốc 

kèm theo hướng dẫn sử dụng. Khi tôi tin tưởng vào ông ta, ông ta đang nợ “Kinh tế chính 

trị”, và nếu không có gì khác thì tôi sẽ không quên phép xã giao chuyên nghiệp và cách 

ông ta đối xử với tôi ở Manchester.[106] ”Về kế hoạch làm việc của mình, ông viết: 

Theo như những gì liên quan đến cuốn sách ‘chết tiệt’ này, hiện tại thì nó đã sẵn 

sàng vào cuối tháng 12. Chỉ riêng chuyên luận về tiền thuê mặt bằng, chương áp 

chót, ở dạng hiện tại, gần như đủ dài để trở thành một cuốn sách.[107] Tôi đã đến 

Bảo tàng vào ban ngày và viết vào ban đêm. Tôi đã phải nghiên cứu về hóa nông 

nghiệp mới ở Đức, đặc biệt là Liebig và Schönbein, điều quan trọng đối với vấn đề 

này hơn tất cả những gì các nhà kinh tế học gộp lại, cũng như lượng nguyên liệu 

khổng lồ mà người Pháp đã sản xuất kể từ lần cuối tôi xử lý điểm này. Tôi đã kết 

thúc cuộc điều tra lý thuyết của mình về tiền thuê mặt bằng cách đây 2 năm. Và rất 

nhiều điều đã đạt được, đặc biệt là trong khoảng thời gian kể từ đó, hoàn toàn xác 

nhận lý thuyết của tôi một cách tình cờ. Và sự mở cửa của Nhật Bản (nói chung, tôi 

thường không bao giờ đọc sách du lịch nếu tôi không có nghĩa vụ chuyên môn). Vì 

vậy, đây là 'hệ thống dịch chuyển' được tôi áp dụng cho chính bản thân mình như 

nó đã được những nhà sản xuất người Anh chửi rủa đó áp dụng cho một và những 

người tương tự vào năm 1848-50. [108] 

Ban ngày học ở thư viện, theo dõi những khám phá mới nhất, và làm việc ban đêm trên 

bản thảo của mình: đây là thói quen nghiên khắc mà Marx phải chịu khi cố gắng dùng hết 

sức lực để hoàn thành cuốn sách. Về nhiệm vụ chính, ông đã viết cho Engels: 'Mặc dù đã 

sẵn sàng, nhưng bản thảo, ở dạng hiện tại là rất lớn, không phù hợp để xuất bản cho bất kỳ 

ai, trừ bản thân tôi, thậm chí không phải cho cậu.' : 

Tôi đã bắt đầu công việc viết lại bản thảo và đánh bóng kiểu dáng vào thời điểm đầu 

tháng Giêng, và tất cả đã diễn ra suôn sẻ, vì tôi tự nhiên thích liếm sạch sẽ đứa trẻ 

sơ sinh sau một thời gian dài đau đẻ. Nhưng sau đó carbuncle lại can thiệp, do đó 

tôi đã không thể tiến bộ thêm được nữa mà chỉ điền thêm thông tin vào những phần 

mà theo kế hoạch, đã hoàn thành. [109] 

Cuối cùng, ông đã chấp nhận lời khuyên của Engels để mở rộng lịch xuất bản: 'Tôi đồng ý 

với cậu và sẽ gửi tập đầu tiên cho Meissner ngay khi nó sẵn sàng.Tuy nhiên, ' Đầu tiên tôi 

phải ngồi được.” [110] 

Trên thực tế, sức khỏe của Marx đang tiếp tục xấu đi. Vào cuối tháng 2, trên cơ thể ông 

xuất hiện hai nốt mụn thịt mới to lớn và ông đã cố gắng điều trị chúng một mình. Ông nói 

với Engels rằng ông đã sử dụng một cái ‘dao cạo sắc bén’ để loại bỏ ‘phần trên’, tự mình 



quét ‘đường cong’. ‘Máu bị nhiễm trùng […] trào ra, hay đúng hơn là bắn lên không trung”, 

và từ đó ông nghĩ về vết thương như bị “chôn vùi”, mặc dù cần được “điều dưỡng”. Còn 

với ‘kẻ dưới’ [cái mụn ở dưới], ông viết: ‘Nó đang trở nên ác tính và nằm ngoài tầm kiểm 

soát của tôi. […] Nếu công việc kinh doanh quái quỷ này tiến triển, tất nhiên tôi sẽ phải 

gửi cho Allen, vì do vị trí của đường cong, tôi không thể tự mình xem và chữa được.” [111] 

Sau lời kể khó chịu này, Engels đã quở trách người bạn của mình một cách nghiêm khắc 

hơn bao giờ hết: 'Không ai có thể chịu đựng được một chuỗi liên tiếp mãn tính của các đám 

mụn lâu như vậy, thiếu điều nó nghiêm trọng chút nữa là cậu chết rồi. Rồi sao? Sách của 

cậu với gia đình cậu sống sao?”[112] Để mang lại sự nhẹ nhõm cho Marx, ông nói rằng 

ông đã chuẩn bị sẵn sàng để hy sinh tài chính. Năn nỉ Marx trở nên 'hợp lý', hãy đề nghị 

một khoảng thời gian du lịch nghỉ ngơi: 

Làm ơn hãy nghe tôi và gia đình để cậu được chữa khỏi bệnh. Toàn bộ phong trào 

sẽ ra sao nếu có cậu gặp chuyên, với cách sống hiện tại của cậu thì thể nào cậu cũng 

chết. Tôi không có ngày nào yên ổn vì cậu bị những bệnh như vậy, việc kinh doanh 

tôi cũng bỏ qua, và mỗi ngày trôi qua mà tôi không nghe thấy bất cứ điều gì từ cậu, 

tôi lo lắng và tưởng tượng cậu lại sắp chết. Không tốt. Đừng để mọi thứ đi quá giới 

hạn. [113] 

Cuối cùng, Marx bị thuyết phục nghỉ việc. Vào ngày 15 tháng 3, ông đi du lịch đến Margate, 

một khu nghỉ mát bên bờ biển ở Kent, và vào ngày thứ mười, ông đã gửi lại một bản báo 

cáo về bản thân: “Tôi không đọc gì cả, không viết gì cả. Thực tế đơn thuần là việc phải 

uống asen ba lần một ngày buộc người ta phải sắp xếp thời gian cho bữa ăn và đi dạo. […] 

Đối với công ty ở đây, nó không tồn tại, tất nhiên. Tôi có thể hát với Miller of the Dee[114]: 

"Tôi không chăm sóc cho ai và không ai chăm sóc cho tôi."[115] 

Đầu tháng 4, Marx nói với người bạn Kugelmann rằng ông đã "hồi phục nhiều". Nhưng 

ông ta phàn nàn rằng, vì sự gián đoạn, ‘hai tháng nữa và hơn thế nữa’ đã bị mất hoàn toàn, 

và việc hoàn thành cuốn sách của ông phải ‘lùi lại một lần nữa’.[116] Sau khi trở về 

London, ông vẫn bế tắc trong vài tuần nữa vì bệnh thấp khớp tấn công và những rắc rối 

khác; cơ thể ông vẫn còn kiệt sức và dễ bị tổn thương. Mặc dù ông đã báo cáo với Engels 

vào đầu tháng 6 rằng "may mắn thay không có bất kỳ điều gì tái diễn", [117]nhưng Marx 

vãn không hài lòng vì công việc của mình đã "tiến triển kém hoàn toàn là do các yếu tố vật 

lý ".[118] 

Vào tháng 7, Marx phải đối mặt với thứ đã trở thành ba kẻ thù truyền kiếp của ông: Chương 

trình giảng dạy của Livy trong tình trạng chậm trễ (nguy cơ chậm trễ) với hình thức nợ tiền 

thuê nhà; các carbuncles, một cái mới sẵn sàng bùng phát; và một lá gan ốm yếu. Vào tháng 

8, ông trấn an Engels rằng, mặc dù sức khỏe của ông 'dao động từ ngày này sang ngày 

khác', nhưng nhìn chung ông cảm thấy tốt hơn: sau cùng, "cảm giác thích hợp để làm việc 

trở lại sẽ giúp ích rất nhiều cho một người đàn ông".[119] Ông bị 'đe dọa với những đám 



mụn mới ở chỗ này và chỗ kia', và mặc dù chúng cứ "biến mất" mà không cần can thiệp 

khẩn cấp, nhưng họ đã buộc ông phải giữ "số giờ làm việc của mình rất nhiều trong giới 

hạn". [120] Cùng ngày, ông viết cho Kugelmann: “Tôi không nghĩ mình có thể giao bản 

thảo của tập đầu tiên (hiện đã phát triển thành 3 tập) cho Hamburg trước tháng 10. Tôi chỉ 

có thể làm việc hiệu quả trong vài giờ mỗi ngày mà không cảm nhận được ngay những ảnh 

hưởng về thể chất. "[121] 

Lần này, Marx cũng lạc quan quá mức. Ông tiếp xúc với các hiện tượng tiêu cực hàng ngày 

trong cuộc đấu tranh để tồn tại, để một lần nữa chúng trở thành trở ngại cho việc hoàn 

thành văn bản của ông. Hơn nữa, ông phải dành thời gian quý báu để tìm cách moi những 

khoản tiền nhỏ từ tiệm cầm đồ và thoát khỏi vòng xoay quanh co của những kỳ phiếu mà 

ông đã vay mượn. 

Viết cho Kugelmann vào giữa tháng 10, Marx bày tỏ nỗi sợ hãi rằng do hậu quả của bệnh 

lâu dài và tất cả các chi phí mà nó phải gánh chịu, ông không còn có thể 'giữ chân chủ nợ' 

và ngôi nhà 'sắp đổ sập về đôi tai của [ông].[122] Vì vậy, thậm chí chưa đến tháng 10, ông 

đã có thể hoàn thiện bản thảo. Khi mô tả tình trạng của mọi thứ cho người bạn của mình ở 

Hannover, và giải thích lý do của sự chậm trễ, Marx đã đặt ra kế hoạch mà ông đã có trong 

đầu: 

 

Hoàn cảnh của tôi (gián đoạn vô tận, cả về thể chất và xã hội) buộc tôi phải xuất 

bản Tập I trước, không phải cả hai tập cùng nhau, như tôi đã dự định ban đầu. Và 

bây giờ có lẽ sẽ có 3 tập. Do đó, toàn bộ công việc được chia thành các phần sau: 

Quyển I. Quá Trình Sản Xuất Tư Bản. 

Quyển II. Quá trình luân chuyển của tư bản. 

Quyển III. Cấu trúc của toàn bộ quá trình. 

Quyển IV. Về Lịch sử của các Lý thuyết. 

Tập đầu tiên sẽ gồm 2 cuốn đầu tiên. Tôi tin rằng cuốn thứ 3 sẽ lấp đầy cuốn thứ 

hai, cuốn thứ 4 là cuốn thứ 3.[123] 

 

Đánh giá lại công việc mà ông đã làm kể từ khi Đóng góp vào phê phán kinh tế chính trị, 

được xuất bản năm 1859, Marx tiếp tục: 

Theo tôi, cần phải bắt đầu lại từ đầu trong cuốn sách đầu tiên, tức là tóm tắt cuốn 

sách của tôi do Duncker xuất bản trong một chương về hàng hóa và tiền tệ. Tôi đánh 

giá điều này là cần thiết, không chỉ vì mục đích hoàn chỉnh, mà bởi vì ngay cả những 

người thông minh cũng không hiểu đúng câu hỏi, hay nói cách khác, chắc chắn đã 



có những khiếm khuyết trong lần trình bày đầu tiên, đặc biệt là trong phân tích hàng 

hóa.[124] 

Sự nghèo đói cùng cực cũng đánh dấu vào tháng 11. Đề cập đến cuộc sống hàng ngày tồi 

tệ không được phép nghỉ ngơi, Marx viết cho Engels: 'Không chỉ công việc của tôi thường 

xuyên bị gián đoạn bởi tất cả những điều này, mà bằng cách cố gắng bù đắp vào ban đêm 

cho khoảng thời gian đã mất trong ngày, tôi đã bị tổn thương ung nhọt gần duơng vật của 

mình.” [125] Nhưng ông muốn chỉ ra rằng“ mùa hè và mùa thu năm nay, nó thực sự không 

phải là lý thuyết gây ra sự chậm trễ, mà là tình trạng thể chất của ông ”. Nếu có một sức 

khỏe tốt, ông đã có thể hoàn thành công việc. Ông nhắc Engels rằng đã ba năm kể từ khi 

"cái ung nhọt đầu tiên mọc ra" - những năm mà ông đã "chỉ có một khoảng thời gian ngắn" 

để nhẹ nhõm với nó. [126] Hơn nữa, bị buộc phải dành quá nhiều thời gian và sức lực cho 

cuộc đấu tranh hàng ngày với nghèo đói, ông nhận xét vào tháng 12: "Tôi chỉ tiếc là các cá 

nhân không thể nộp hóa đơn của mình và tuyên bố cho tòa án là phá sản để nhận được sự 

bồi thường đàng hoàng như những người kinh doanh." 

Tình hình không thay đổi trong suốt mùa đông, và vào cuối tháng 2 năm 1867, Marx viết 

cho người bạn của mình ở Manchester (người chưa bao giờ thất bại trong việc gửi cho ông 

bất cứ thứ gì ông có thể): 'Một người bán tạp hóa sẽ gửi đơn kiện vào thứ Bảy (ngày mốt) 

nếu tôi không trả cho ông ta ít nhất là £ 5. […] Công việc sẽ sớm hoàn thành, và kế hoạch 

sẽ giữ nguyên như ngày hôm nay nếu tôi ít bị quấy rối và bị về trễ hơn.” [127] 

Vào cuối tháng 2 năm 1867, cuối cùng Marx đã có thể cung cấp cho Engels một tin tức đã 

được chờ đợi từ lâu rằng cuốn sách đã hoàn thành. Bây giờ ông phải mang nó đến Đức, và 

một lần nữa ông buộc phải quay sang người bạn của mình để ông có thể mua lại ‘quần áo 

và đồng hồ của mình từ tiệm cầm đồ’; [128] nếu không thì ông không thể đi 

Khi đến Hamburg, Marx thảo luận với Engels về kế hoạch mới do Meissner đề xuất: 

 

Bây giờ ông ta muốn rằng cuốn sách sẽ xuất hiện trong 3 tập. Đặc biệt ông ta phản 

đối việc tôi nén cuốn sách cuối cùng (phần lịch sử-văn học) như tôi đã dự định. Ông 

ta nói rằng theo quan điểm xuất bản […] thì đây là phần mà ông sắp đặt để bán tại 

cửa hàng nhiều nhất. Tôi nói với ông ta rằng điều đó chẳng liên quan gì vì tôi là 

người chỉ huy.[129] 

Vài ngày sau, ông đưa ra một báo cáo tương tự cho Becker: 

Toàn bộ tác phẩm sẽ xuất hiện trong 3 tập. Tiêu đề là Tư Bản - Phê phán Kinh tế 

Chính trị. Tập đầu tiên bao gồm Quyển đầu tiên: "Quá trình sản xuất tư bản". Không 

nghi ngờ gì nữa, quả tên lửa khủng khiếp nhất vẫn chưa được ném vào đầu giai cấp 

tư sản (bao gồm cả địa chủ).” [130] 



Sau vài ngày ở Hamburg, Marx tiếp tục đến Hannover. Ông ở đó với tư cách là khách của 

Kugelmann, người cuối cùng đã thân với ông sau nhiều năm quan hệ đơn thuần. Marx vẫn 

sẵn sàng ở đó trong trường hợp Meissner muốn ông giúp đọc bản kiểm chứng. Marx đã 

viết thư cho Engels rằng sức khỏe của ông đã được "cải thiện một cách phi thường". "Không 

có dấu vết của các căn bệnh cũ" hoặc "vấn đề về gan" của ông, và "hơn thế nữa, ông đang 

ở trong trạng thái tốt".  [131] Engels trả lời từ Manchester : 

Tôi luôn có cảm giác rằng cuốn sách chết tiệt đó, mà cậu đã mang theo bấy lâu nay, 

là đáy của tất cả những bất hạnh của cậu, và cậu sẽ và không bao giờ có thể tự giải 

thoát cho đến khi cậu lấy nó ra khỏi lưng. Chỉ nghĩ đến mỗi việc hoàn thành nó, đã 

khiến cậu rơi vào tình trạng khó khăn về thể chất, tinh thần và tài chính, và tôi có 

thể hiểu rất rõ rằng, sau khi rũ bỏ cơn ác mộng đó, giờ đây cậu cảm thấy mình là 

một người đàn ông mới.[132] 

Marx muốn thông báo cho những người khác về việc xuất bản sắp tới tác phẩm của mình. 

Đối với Sigfrid Meyer [1840 - 1872], một thành viên xã hội chủ nghĩa Đức của Quốc tế 

tích cực trong việc tổ chức phong trào công nhân ở New York, ông viết: 'Tập I bao gồm 

Quá trình sản xuất tư bản. […] Tập II chứa đựng sự tiếp nối và kết luận của lý thuyết, Tập 

III về lịch sử kinh tế chính trị từ giữa thế kỷ 17.” [133] 

Vào giữa tháng 6, Engels đã tham gia vào việc sửa chữa văn bản để xuất bản. Ông cho 

rằng, so với Tác phẩm phê phán kinh tế chính trị năm 1859, ‘tính biện chứng của lý luận 

đã được mài giũa rất nhiều”. [134] Marx đã rất phấn khích trước sự tán thành này: 'Cho 

đến nay cậu đã hài lòng với nó là điều quan trọng đối với tôi hơn bất cứ điều gì mà phần 

còn lại của thế giới có thể nói về nó.'[135] và không đủ rõ ràng cho người đọc bình dân; 

ông cũng lấy làm tiếc rằng chính xác phần quan trọng này có "dấu vết của các chốt hơi 

được đóng chặt trên đó" [Tức là người bình dân đọc sẽ gặp khó khăn]. [136] Đáp lại, Marx 

hoàn toàn chống lại nguyên nhân gây ra những cực hình về thể xác của mình - 'Tôi hy vọng 

giai cấp tư sản sẽ nhớ đến những vết thương lòng của tôi cho đến ngày tàn của chúng'[137] 

- và tự thuyết phục mình về sự cần thiết của một phụ lục trình bày quan niệm của ông về 

hình thức giá trị ở một hình thức phổ biến hơn. Phần bổ sung dài hai mươi trang này đã 

được hoàn thành vào cuối tháng Sáu. 

Marx hoàn thành việc sửa chữa bằng chứng vào lúc 2 giờ sáng ngày 1 tháng 8 năm 1867. 

Vài phút sau, ông viết cho người bạn của mình ở Manchester: “Fred thân mến: Vừa sửa 

xong tờ cuối cùng […]. Vậy là xong bộ sách này. Tôi nợ cậu đến mức mà cuốn sách này 

được xuất bản […] Tôi ôm hôn cậu , tràn đầy lời cảm ơn.[138] ”Vài ngày sau, trong một 

bức thư khác gửi cho Engels, ông đã tóm tắt điều mà ông coi là hai trụ cột chính của cuốn 

sách:“ 1. (đây là điều cơ bản đối với mọi hiểu biết về sự kiện) đặc tính gấp đôi của lao động 

tùy theo việc nó được thể hiện dưới dạng giá trị sử dụng hay giá trị trao đổi, được nêu ra 

trong chính Chương đầu tiên; 2. việc đối xử với giá trị thặng dư bất kể các hình thức cụ thể 

của nó như lợi nhuận, tiền lãi, tiền thuê mặt bằng, v.v. '[139] 



Cuốn Tư Bản được bán vào ngày 11 tháng 9 năm 1867 [140]. Sau những sửa đổi cuối cùng, 

mục lục như sau: 

Lời nói đầu 

1. Hàng hóa và tiền 

2. Sự chuyển hoá tiền thành tư bản 

3. Sự sản xuất ra giá trị thặng dư tuyệt đối 

4. Sự sản xuất ra giá trị thặng dư tương đối 

5. Nghiên cứu sâu hơn về sản xuất giá trị thặng dư tuyệt đối và tương đối 

6. Quá trình tích lũy tư bản 

Phụ lục của Phần 1, 1: Hình thức của giá trị.[141] 

Mặc dù quá trình sửa chữa kéo dài và lần bổ sung cuối cùng, cấu trúc của tác phẩm sẽ được 

mở rộng đáng kể trong những năm tới và nhiều sửa đổi bổ sung khác sẽ được thực hiện đối 

với văn bản. Do đó, Tập I tiếp tục hấp thụ những nguồn năng lượng đáng kể từ phía Marx 

ngay cả sau khi xuất bản. 

 

4. Công cuộc tìm kiếm Phiên bản Cuối cùng 

 

Tháng 10 năm 1867, Marx trở lại viết Tập II. Nhưng điều này làm tái phát những căn bệnh 

cũ y tế của ông: đau gan, mất ngủ và sự nở rộ của 'hai quả cà phê nhỏ gần giấy nhớ' [mụn 

nhọt gần dương vật]. Cũng không phải ‘những cuộc xâm lăng đến từ không’[ bệnh mới]  

hay ‘những sự trầm trọng của cuộc sống gia đình’ [Bệnh cũ]  đã bỏ đi; có một sự cay đắng 

nhất định trong lời nhận xét của nhà hiền triết với Engels rằng "căn bệnh của tôi luôn bắt 

nguồn từ trong tâm trí"[142]. Như mọi khi, bạn của ông đã giúp đỡ và gửi tất cả số tiền 

ông có thể, cùng với hy vọng rằng số tiền đó sẽ 'giúp loại bỏ những vết thương lòng'[143]. 

Tuy nhiên, đó không phải là những gì đã xảy ra, và vào cuối tháng 11, Marx đã viết để nói: 

"Tình trạng sức khỏe của tôi đã trở nên tồi tệ hơn rất nhiều, và hầu như không có vấn đề gì 

về việc làm việc."[144] 

Năm mới, 1868, bắt đầu giống như năm cũ đã kết thúc. Trong những tuần đầu tiên của 

tháng Giêng, Marx thậm chí không thể tham dự vào các cuộc trao đổi thư từ của mình. Vợ 

ông, Jenny tâm sự với Becker rằng 'người chồng tội nghiệp của bà ấy lại một lần nữa bị 

căn bệnh cũ làm nghiêm trọng và khiến ông đau đớn nhất là ở bàn chân, điều này đang trở 

nên nguy hiểm do nó tái phát liên tục.' [145] 'Vài ngày sau đó. , Jenny, con gái của ông, 

báo cáo với Engels: 'Moor lại một lần nữa trở thành nạn nhân của những kẻ thù cũ [căn 



bệnh cũ] của mình, những kẻ ăn cắp vặt, và gần nhất là sự xuất hiện của ông khiến cảm 

thấy rất khó chịu trong tư thế ngồi.[146] "Marx bắt đầu viết một lần nữa chỉ vào cuối tháng, 

khi ông nói với Engels rằng 'trong 2-3 tuần' ông sẽ 'hoàn toàn không làm việc gì'; "Sẽ thật 

kinh khủng", ông nói thêm, "nếu một con quái vật thứ ba phun trào". [147] 

Tình trạng sức khỏe của Marx tiếp tục dao động. Vào cuối tháng 3, ông báo cáo với Engels 

rằng ông nên 'thực sự từ bỏ hoàn toàn công việc và suy nghĩ trong một thời gian'. Nhưng 

ông nói thêm rằng điều đó sẽ rất ‘khó’ đối với ông, ngay cả khi ông có ‘phương tiện để đi 

loanh quanh’.[148] Sự gián đoạn mới xảy ra ngay khi ông đang bắt đầu làm việc trên phiên 

bản thứ hai của Tập II - sau khoảng cách gần ba năm kể từ nửa đầu năm 1865. Ông đã hoàn 

thành hai chương đầu tiên trong suốt mùa xuân, ngoài một nhóm các các bản thảo[149] 

chuẩn bị - về mối quan hệ giữa giá trị thặng dư và tỷ suất lợi nhuận, quy luật tỷ suất lợi 

nhuận và các biến thái của tư bản - đã chiếm giữ ông cho đến cuối năm 1868.[150] 

Vào cuối tháng 4 năm 1868, Marx đã gửi cho Engels một lược đồ mới cho công việc của 

mình, đặc biệt đề cập đến "phương pháp mà tỷ lệ lợi nhuận được phát triển".[151] Trong 

cùng một bức thư, ông nói rõ rằng Tập II sẽ trình bày 'quá trình luân chuyển tư bản trên cơ 

sở những tiền đề đã phát triển' trong Tập I, xác định 'tư bản cố định, tư bản luân chuyển và 

vòng quay của tư bản- và do đó nghiên cứu' sự đan xen xã hội của các nguồn tư bản khác 

nhau, của các bộ phận của tư bản và của doanh thu (= m) '. Tập III sau đó sẽ "chuyển đổi 

giá trị thặng dư thành các hình thức khác nhau và các bộ phận cấu thành riêng biệt".[152] 

Tuy nhiên, vào tháng 5, các vấn đề về sức khỏe đã quay trở lại, và sau một thời gian im 

lặng, Marx giải thích với Engels rằng "hai khối u trên bìu có lẽ sẽ khiến cả Sulla bị 

bệnh".[153] Vào tuần thứ hai của tháng 8, ông nói với Kugelmann về hy vọng sẽ hoàn 

thành toàn công việc vào 'cuối tháng 9' năm 1869. [154] Nhưng mùa thu đã mang đến sự 

bùng phát của các vết thương, và vào mùa xuân năm 1869, khi Marx vẫn đang làm chương 

thứ ba của Tập II, [155] thì lá gan của ông cũng trở nên tồi tệ hơn. Những bất hạnh của ông 

tiếp tục diễn ra trong những năm sau đó, với các rắc rối thường xuyên, và khiến ông không 

bao giờ hoàn thành được Tập II. 

Cũng có lý do lý thuyết cho sự chậm trễ. Từ mùa thu năm 1868 đến mùa xuân năm 1869, 

quyết tâm đón đầu những phát triển mới nhất của chủ nghĩa tư bản, Marx đã biên soạn 

những đoạn trích phong phú từ các văn bản về thị trường tài chính và tiền tệ xuất hiện trên 

Tạp chí Thị trường Tiền tệ, Tạp chí Kinh tế và các ấn phẩm tương tự.[156] Hơn nữa, vào 

mùa thu năm 1869, khi nhận thức được văn học mới (trên thực tế, không đáng kể) về những 

thay đổi ở Nga, ông quyết định học tiếng Nga để có thể tự nghiên cứu. Ông theo đuổi mối 

quan tâm mới này với sự nghiêm khắc thường ngày của mình, và vào đầu năm 1870 Jenny 

nói với Engels rằng, 'thay vì chăm sóc bản thân, [ông đã bắt đầu] học búa và kẹp của Nga, 

hiếm khi đi ra ngoài, không thường xuyên ăn uống và khiến cho những người ăn cắp vặt 

dưới cánh tay của ông  đã rất sưng và đã cứng lại '. [157] Engels vội viết thư cho người bạn 

của mình, cố gắng thuyết phục ông rằng "vì lợi ích của Tập II", ông cần "một sự thay đổi 



phong cách sống"; nếu không, nếu có ‘sự lặp lại liên tục của những lần tạm ngưng như 

vậy’, ông sẽ không bao giờ hoàn thành cuốn sách.[158] 

Dự đoán đã đúng. Vào đầu mùa hè, tóm tắt lại những gì đã xảy ra trong những tháng trước 

đó, Marx nói với Kugelmann rằng công việc của ông đã 'bị bệnh tật suốt mùa đông', và ông 

'thấy cần phải học tiếng Nga, bởi vì, trong việc giải quyết vấn đề đất đai, cần phải nghiên 

cứu các mối quan hệ về địa chủ của Nga từ các nguồn chính thống '.[159] 

Sau tất cả những gián đoạn và một thời gian hoạt động chính trị căng thẳng cho Quốc tế 

sau khi Công xã Paris ra đời, Marx đã chuyển sang làm việc cho một ấn bản mới của Tập 

I vì không hài lòng với cách trình bày lý thuyết giá trị mà ông đã bỏ ra. Tháng 12 năm 1871 

và tháng 1 năm 1872 viết lại phần phụ lục năm 1867, và điều này khiến ông phải viết lại 

chính chương đầu tiên.[160] Nhân dịp này, ngoài một số bổ sung nhỏ, ông còn sửa đổi toàn 

bộ cấu trúc của cuốn sách.[161] 

Việc sửa chữa và làm lại cũng ảnh hưởng đến bản dịch tiếng Pháp. Từ tháng 3 năm 1872, 

Marx đã phải làm việc để sửa chữa các bản nháp, sau đó được gửi đến nhà in từng đợt trong 

khoảng thời gian từ năm 1872 đến năm 1875.[162] Trong quá trình sửa đổi, ông quyết định 

sửa đổi thêm văn bản cơ bản, chủ yếu là ở phần trên sự tích tụ của tư bản. Trong bản tái 

bản cho ấn bản tiếng Pháp, ông không ngần ngại đính kèm với nó ‘một giá trị khoa học độc 

lập với bản gốc’.[163] 

Mặc dù nhịp điệu ít dữ dội hơn trước - vì tình trạng sức khỏe bấp bênh và vì ông cần mở 

rộng kiến thức của mình trong một số lĩnh vực - Marx vẫn tiếp tục viết về Tư bản trong 

những năm cuối đời. Năm 1875, ông viết một bản thảo khác của Tập III có tựa đề 'Mối 

quan hệ giữa Tỷ lệ giá trị thặng dư và Tỷ suất lợi nhuận được phát triển theo phương pháp 

toán học'[164], và từ tháng 10 năm 1876 đến đầu năm 1881, ông đã chuẩn bị các bản thảo 

mới của các phần của Tập II [165]. Một số bức thư của ông chỉ ra rằng, nếu ông có thể 

cung cấp kết quả nghiên cứu không ngừng của mình, ông cũng sẽ cập nhật Tập I.[166] 

Tinh thần phê phán mà Marx sáng tác ra magnum opus cho thấy ông khác xa với các tác 

giả giáo điều như thế nào mà hầu hết những kẻ thù của ông và nhiều môn đệ tự phong đã 

trình bày với thế giới. Mặc dù nó vẫn còn dang dở, [167] những người ngày nay muốn sử 

dụng những khái niệm lý thuyết thiết yếu để phê phán phương thức sản xuất tư bản chủ 

nghĩa vẫn không thể bỏ qua việc đọc Tư bản của Marx. 
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