
16/4/22, 4:43 pmHỒ SƠ CÁ NHÂN MỚI CỦA MARX ÐƯỢC TIẾT LỘ SAU TUYỂN TẬP MARX – ENGELS (MEGA 2) – VNYoungMarxist

Page 1 of 58https://vnmarxist.com/post-1398.html

VNYoungMarxist Vô sản toàn thế giới, đoàn kết lại!

CHƯA PHÂN LOẠI

HỒ SƠ CÁ

NHÂN MỚI CỦA

MARX ĐƯỢC

TIẾT LỘ SAU

TUYỂN TẬP

MARX –

ENGELS (MEGA

2)
Đăng tải: 10 Tháng Tư, 2022

THEO DÕI

MEDIA

! "

Sự luận

Xã hội

Kinh tế
Tác phẩm

Lý thuyết

Nhân vật & Lịch sử !

https://vnmarxist.com/
https://vnmarxist.com/post-category/chua-phan-loai
https://www.facebook.com/Vietnamyoungmarxists/
https://www.instagram.com/vnyoungmarxist/
https://vnmarxist.com/post-category/binh-luan
https://vnmarxist.com/post-category/binh-luan/xa-hoi
https://vnmarxist.com/post-category/binh-luan/kinh-te
https://vnmarxist.com/post-category/tac-pham
https://vnmarxist.com/post-category/ly-thuyet
https://vnmarxist.com/post-category/nhan-vat-lich-su


16/4/22, 4:43 pmHỒ SƠ CÁ NHÂN MỚI CỦA MARX ÐƯỢC TIẾT LỘ SAU TUYỂN TẬP MARX – ENGELS (MEGA 2) – VNYoungMarxist

Page 2 of 58https://vnmarxist.com/post-1398.html

NgNgưườời vii viếết: Marcello Mustot: Marcello Musto
NgNgưườời di dịịch: Sally Mjuch: Sally Mju

Từ hơn một thập kỷ nay, các tờ báo

và tạp chí có uy tín với lượng người

đọc rộng rãi đã mô tả Karl Marx như
lý thuyết gia có tầm nhìn xa, người

có khả năng dự đoán được thời sự
tương lai. Nhiều tác giả có quan

điểm ủng hộ ý tưởng của Marx là giải

pháp thay thế cho chủ nghĩa tư bản.

Hầu như ở khắp mọi nơi, ông là chủ
đề của trường đại học và các hội

nghị liên trường. Sau hai mươi năm

hoặc hơn bị lãng quên, các tác phẩm

của ông, được tái bản hoặc xuất bản

trong các ấn bản mới đã gặt hái

được nhiều thành công trên các kệ
sách, việc nghiên cứu tác phẩm của

ông được đẩy mạnh đã thu về lượng

người đọc ngày càng nhiều. Năm

2017 và 2018 đã mang lại cường độ
mạnh mẽ hơn nữa cho thời kỳ của sự
phục hưng ” Marx ” [1] trên khắp thế
giới, nhờ vào nhiều ý tưởng tổ chức

kỷ niệm 150 năm ngày xuất bản Tư
Bản và kỷ niệm hai trăm năm ngày

sinh của Marx.

Những ý tưởng của Marx đã thay đổi

thế giới. Ngày nay, mặc dù các lý

thuyết của Marx được phổ biến ở
dạng trở thành những hệ tư tưởng và

Quotes of Marxism
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học thuyết nhà nước để thống trị
nhân loại trong thế kỷ XX, nhưng vẫn

không có ấn bản đầy đủ về tất cả
các tác phẩm và bài báo của ông. Lý

do đó là do tính cách cẩn thận,

không xuất bản nếu như tác phẩm

đó không được hoàn chỉnh trong

công việc của Marx; số lượng các

công trình ông đã xuất bản ít hơn

đáng kể so với tổng số các dự án

còn dang dở, chưa nói đến máy in và

những nhân viên in ấn. Cuộc sống

nghèo khổ khắc nghiệt, cũng như
sức khỏe ốm yếu liên miên của ông

đã làm tăng thêm những lo lắng

hàng ngày của ông; phương pháp

nghiêm khắc và sự tự phê phán

nghiêm khắc đã làm tăng thêm khó

khăn trong nhiều công việc. Hơn nữa,

niềm đam mê kiến thức của ông vẫn

không thay đổi theo thời gian và luôn

thúc đẩy ông tiếp tục nghiên cứu

những điều mới, và nhờ vào nó cũng

như sự lao động không ngừng nghỉ
của ông, ông đã mang lại những trái

ngọt lý thuyết phi thường cho tương

lai.

Ấn bản có giá trị đặc biệt trongi việc

đánh giá lại thành tựu của Marx là

ấm phẩm đã tái công bố vào năm

1998 Marx-Engels-Gesamtaus-gabe

(MEGA2), ấn bản lịch sử phê phán đã

Tiền công, giá cả và lợi nhuận (1865) – Giá trị
và lao động

Từ Marx đến chủ nghĩa Marx: các lịch sử của

một tư tưởng

ABC về chủ nghĩa cộng sản (Chương XI)
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tập hợp các tác phẩm hoàn chỉnh

của Marx và Friedrich Engels. Hai

mươi tám tập nữa đã xuất hiện (40

tập được xuất bản từ năm 1975 đến

năm 1989), [2] và những tập khác

đang trong quá trình chuẩn bị.
MEGA2 được chia thành bốn phần:

(1) tất cả các tác phẩm, bài báo và

bản thảo do Marx và Engels viết (trừ
Tư Bản); (2) Tư Bản và tất cả các

nguyên vật liệu của nó; (3) thư từ –

bao gồm 4.000 bức thư của Marx và

Engels và 10.000 bức thư của những

người khác gửi cho họ, một số lượng

lớn được công bố lần đầu tiên trong

MEGA2; và (4) các đoạn trích, chú

thích, và tham khảo. Phần thứ tư này

làm chứng cho những lao động thực

sự mang tính bách khoa của Marx:

Marx thường xen kẽ [3] các ghi chú

với các đoạn trích từ các cuốn sách

ông đã đọc, ông suy ngẫm về những

gì có trong đó kể từ khi còn ở trường

đại học, biến nó thành thói quen để
ông biên soạn tác phẩm của mình.

Công trình văn học của Marx có

khoảng hai trăm cuốn sách ghi chú.

Chúng rất cần thiết để hiểu được

nguồn gốc lý thuyết của ông và về
những yếu tố mà ông không thể phát

triển như mong muốn. Các đoạn

trích còn sót lại, trong khoảng thời

! "
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gian dài từ 1838 đến 1882, được viết

bằng tám ngôn ngữ (tiếng Anh, tiếng

Hy Lạp cổ, tiếng Latinh, tiếng Pháp,

tiếng Anh, tiếng Ý, tiếng Tây Ban Nha

và tiếng Nga) và đề cập đến những

lĩnh vực đa dạng nhất. Chúng được

lấy từ các tác phẩm triết học, lịch sử
nghệ thuật, tôn giáo, chính trị, luật

pháp, văn học, lịch sử, kinh tế chính

trị, quan hệ quốc tế, công nghệ, toán

học, sinh lý học, địa chất học, thiên

văn học, nông học, nhân chủng học,

hóa học , và vật lý — không chỉ bao

gồm sách và các bài báo, tạp chí mà

còn cả các biên bản cơ bản cũng

như các số liệu thống kê và báo cáo

của chính phủ. Kho kiến thức khổng

lồ này, phần lớn được xuất bản trong

những năm gần đây hoặc vẫn đang

chờ được in ra, chúng đều là cơ sở
xây dựng nên lý thuyết phê phán của

Marx và đây là lần đầu tiên MEGA2

đã cho chúng ta cơ hội để được tiếp

cận với chúng. [4]

Những tài liệu vô giá này, nhiều tài

liệu chỉ có bằng tiếng Đức và do đó

chỉ có giới nhỏ các nhà nghiên cứu

đọc được đã cho chúng ta thấy một

Marx rất khác với tài liệu mà nhiều

nhà phê bình, hoặc các môn đồ tự
phong, đã trình bày trong một thời

gian dài. Thật vậy, việc tiếp thu văn
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bản mới trong MEGA2 có thể nói

rằng, trong số các tác phẩm kinh

điển về tư tưởng chính trị, kinh tế và

triết học, Marx là tác giả có hồ sơ cá

nhân thay đổi nhiều nhất trong

những thập kỷ mở đầu của thế kỷ
XXI. Bối cảnh chính trị mới, sau khi

Liên Xô tan rã, cũng đã góp phần vào

nhận thức mới mẻ này. Sự chấm dứt

của chủ nghĩa Mác-Lênin đã giải

phóng công việc của Marx khỏi gông

cùm của một hệ tư tưởng cách xa

quan niệm về xã hội của ông vài năm

trời như thế này.

Nghiên cứu gần đây đã bác bỏ các

cách tiếp cận khác nhau làm mất đi

giá trị quan niệm của Marx về xã hội

cộng sản về sự phát triển vượt trội

của lực lượng sản xuất. Ví dụ, nó đã

cho thấy tầm quan trọng của ông đối

với vấn đề sinh thái: trong những lần

lặp đi lặp lại, ông đã tố cáo sự thật

rằng việc mở rộng phương thức sản

xuất tư bản chủ nghĩa không chỉ làm

gia tăng việc ăn cắp sức lao động

của người lao động mà còn cướp

đoạt tài nguyên thiên nhiên. Marx đã

đi sâu vào nhiều vấn đề khác mà

mặc dù thường bị các học giả đánh

giá thấp, hoặc thậm chí phớt lờ công

trình của ông, nhưng lại cho thấy

tầm quan trọng cốt yếu đối với nền
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chính trị của thời đại chúng ta. Trong

số này có quyền tự do cá nhân trong

lĩnh vực kinh tế và chính trị, giải

phóng giới, phê phán chủ nghĩa dân

tộc, tiềm năng giải phóng của công

nghệ, và các hình thức chủ sở hữu

tập thể không do nhà nước kiểm

soát. Vì vậy, ba mươi năm sau khi

Bức tường Berlin sụp đổ, người ta

mới có thể đọc thấy một Marx rất

không giống như nhà lý thuyết theo

thuyết giáo điều, kinh tế học và Châu

Âu đã bị xuyên tạc quá lâu.

I. Khám phá mới về
sự ra đời của quan
niệm duy vật về lịch
sử
Vào tháng 2 năm 1845, 15 tháng ở ở
Paris rất quan trọng cho sự nghiệp

chính trị của ông, Marx buộc phải

chuyển đến Brussel, nơi ông được

phép cư trú với điều kiện là ông ”

không được công bố bất cứ điều gì

về nền chính trị hiện tại ”. (Marx

1975b: 677). Trong ba năm ở thủ đô

Bỉ, ông đã nghiên cứu hiệu quả về
kinh tế chính trị và hình thành ý

tưởng viết lách, cùng với Engels,

Joseph Weydemeyer và Moses Hess,
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một nhà phê phán triết học Đức hiện

đại , với những tác giả đứng đầu

trong triết học Đức hiện đại là

Ludwig Feuerbach, Bruno Bauer, và

Max Stirner, và về chủ nghĩa xã hội

Đức được giải thích bởi các nhà tiên

tri khác nhau ” (Marx 1976: 72). Kết

quả sau đó, các văn bản phê phán

được xuất bản có tựa đề là Hệ tư
tưởng Đức, có mục đích kép: chống

lại các hình thức mới nhất của chủ
nghĩa tân Hegel ở Đức, và sau đó,

như Marx đã viết cho nhà xuất bản

Carl Wilhelm Julius Leske vào ngày 1

tháng 8 năm 1846, ” để chuẩn bị xuất

bản cho công chúng về quan điểm

được áp dụng trong quan điểm kinh

tế của tôi, quan điểm hoàn toàn trái

ngược với học thuật của Đức trong

quá khứ và hiện tại” (Marx và Engels

1982: 50; xem Musto 2018: 57). Bản

thảo này ông đã làm cho đến tháng

6 năm 1846, nhưng chưa bao giờ
được hoàn thành và xuất bản, tuy

nhiên nó đã giúp ông xây dựng các

quan điểm của mình rõ ràng hơn

trước, mặc dù vẫn chưa ở dạng hoàn

chỉnh, và hơn 40 năm sau Engels đã

tự định nghĩa cho công chúng là ”

quan niệm duy vật về lịch sử ”

(F.Engels 1990a: 519) [5]
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Ấn bản đầu tiên của Hệ Tư Tưởng

Đức, xuất bản năm 1932, cũng như
tất cả các ấn bản sau đó, chỉ kết hợp

các sửa đổi nhỏ, đã được gửi đến

các nhà xuất bản với vẻ ngoài của

một cuốn sách đã hoàn chỉnh. Đặc

biệt, những người biên tập bản thảo

này đã biên tập chưa hoàn chỉnh và

tạo ra nhận định sai lầm rằng Hệ tư
tưởng Đức đã bao gồm một chương

mở đầu quan trọng về Feuerbach,

trong đó Marx và Engels đã đặt ra

một cách thấu đáo các quy luật của ”

chủ nghĩa duy vật lịch sử ” (một

thuật ngữ Marx không bao giờ sử
dụng). Như đã nói bởi Althusser, đây

là nơi mà họ đã hình thành “một sự
phá vỡ nhận thức luận rõ ràng” với
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các tác phẩm trước đây của họ
(Althusser 1996: 33). Hệ Tư tưởng

Đức đã sớm trở thành một trong

những văn bản triết học quan trọng

nhất của thế kỷ XX. Theo Henri

Lefebvre (1968: 71), nó đặt ra ”

những luận điểm cơ bản của chủ
nghĩa duy vật lịch sử. ” Maximilien

Rubel (1980: 13) cho rằng ” bản thảo

này chứa đựng tuyên bố công phu

nhất về khái niệm duy vật và phê

phán về lịch sử.  ” David McLellan

(1975: 37) cũng thẳng thắn không

kém khi khẳng định rằng nó ” chứa

tài liệu chi tiết nhất của Marx về
quan niệm duy vật của ông về lịch

sử. ”

Nhờ Tập I / 5 của MEGA2, Deutsche

Ideologie: Manuskripte und Drucke

(1845–1847) (Marx và Engels 2017;

1893), những giả thuyết tuyên bố
như vậy hiện đã giảm bớt và Hệ tư
tưởng Đức đã khôi phục lại tính

không hoàn chỉnh ban đầu của nó [

cuốn sách vốn chưa bao giờ hoàn

chỉnh]. Ấn bản này – bao gồm 17

bản thảo với tổng số 700 trang cộng

với phê phán hệ thống 1200 trang

cung cấp các biến thể và tương quan

của tác giả và chỉ ra quan hệ tương

quan của mỗi phần được thiết lập

một lần và cho tất cả các ký tự rời
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rạc của văn bản [6] – sự ngụy biện

Marx nhiều nhất nằm trong các tác

phẩm ” chủ nghĩa khoa học ” và tất

cả các bản thảo của Hệ tư tưởng

Đức. Đối với việc phê phán triết học

Đức trong cuộc đời của Marx cũng là

một lời cảnh báo gay gắt chống lại

các xu hướng chỉ diễn giải xã hội

trong tương lai: ‘‘ Không chỉ trong các

câu trả lời, ngay cả trong các câu hỏi

của nó cũng có một sự thần bí ’’

(Marx và Engels 1976: 28).

Trong cùng thời gian đó, nhà cách

mạng trẻ sinh ra ở Trier đã mở rộng

các nghiên cứu mà ông đã bắt đầu ở
Paris. Năm 1845, ông dành tháng

Bảy và tháng Tám ở Manchester để
nghiên cứu tài liệu kinh tế rộng lớn

bằng tiếng Anh và biên soạn chín

cuốn sách ghi chú (cái gọi là

Manchester Notebooks), chủ yếu từ
các sách hướng dẫn về kinh tế chính

trị và sách về lịch sử kinh tế. Tập

MEGA2 IV / 4, Exzerpte und Notizen

Juli bis tháng 8 năm 1845 (Marx và

Engels 1988), chứa năm cuốn sổ đầu

tiên trong số những cuốn sổ này,

cùng với ba cuốn ghi chép của

Engels cùng thời ở Manchester.

Volume IV / 5, Exzerpte und Notizen

Juli 1845 bis Dezember 1850 (Marx

và Engels 2015; 650), hoàn thành
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loạt văn bản này và cung cấp những

phần chưa được xuất bản trước đây

của chúng cho các nhà nghiên cứu.

Nó bao gồm Ghi chú – các cuốn 6, 7,

8 và 9, chứa các đoạn trích của Marx

từ 16 tác phẩm về kinh tế chính trị.
Phần lớn nhất trong nhóm kinh tế
chính trị này đến từ “Những điều sai

trái và Thuốc chữa bệnh” của John

Francis Bray (1839) và bốn văn bản

của Robert Owen, đặc biệt là Cuốn

sách về Thế giới Đạo đức Mới (1849)

của ông, tất cả đều là mối quan tâm

lớn của Marx vào thời điểm đó. Chủ
nghĩa xã hội ở Anh và sự tôn trọng

sâu sắc của ông đối với Owen, một

tác giả mà quá nhiều người theo chủ
nghĩa Marx đã quá vội vàng viết tắt

là ”người không tưởng. ” cùng thời

kỳ.

Những nghiên cứu này về lý thuyết

xã hội chủ nghĩa và kinh tế chính trị
không gây trở ngại cho việc tham gia

chính trị theo thói quen của Marx và

Engels. 800 trang và hơn thế nữa của

Tập I / 7 được xuất bản gần đây,

Werke, Artikel, Entwurfe, Februar bis

Oktober 1848 (Marx và Engels 2016;

1294), cho phép chúng ta đánh giá

cao quy mô của cuốn sách này vào

năm 1848, một trong những vấn đề
chiếm nhiều năm hoạt động chính trị
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và báo chí nhất trong cuộc đời của

các tác giả Tuyên ngôn của Đảng

Cộng sản. Sau khi một phong trào

cách mạng có quy mô và cường độ
chưa từng có đã đẩy trật tự chính trị
và xã hội của lục địa châu Âu vào

khủng hoảng, các chính phủ đã thực

hiện mọi biện pháp đối phó có thể để
chấm dứt các cuộc nổi dậy. Bản thân

Marx đã nói về hậu quả và bị trục

xuất khỏi Bỉ vào tháng Ba. Tuy nhiên,

một nền cộng hòa vừa mới được

tuyên bố ở Pháp, và Ferdinand

Flocon, bộ trưởng trong Chính phủ
Provional, đã mời Marx trở lại Paris: ‘‘

Marx thân yêu và dũng cảm. . .”

Sau đấy, Marx phải bỏ qua các

nghiên cứu về kinh tế chính trị và

tham gia hoạt động báo chí để ủng

hộ cuộc cách mạng, giúp lập biểu đồ
gợi ý về một bài giảng chính trị. Sau

một thời gian ngắn ở Paris, vào

tháng 4, ông chuyển đến Rhineland

và hai tháng sau đó bắt đầu chỉnh

sửa Neue Rheinische Zeitung, lúc đó

được thành lập ở Cologne. Một cách

mạng với cường đố lớn và trụ cột của

nó có ý nghĩa chính nghĩa của những

người nổi dậy và thúc giục giai cấp

vô sản thúc đẩy ” cuộc cách mạng xã

hội và đại chúng ” (Marx 1977: 178).
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Gần như tất cả các bài báo trong

Neue Rheini- sche Zeitung đều được

xuất bản ẩn danh. Một trong những

điểm đáng khen của MEGA2 tập I / 7

là đã gán tên chính xác tác giả của

36 văn bản, Marx viết gì hoặc Engels

viết gì, trong khi các bộ tuyển tập

trước đó khiến chúng ta nghi ngờ về
việc ai đã viết đoạn văn nào. Trong

tổng số 275, đầy đủ 125 được in ở
đây lần đầu tiên trong một ấn bản

của các tác phẩm của Marx và

Engels. Một phụ lục cũng bao gồm

16 tài liệu thú vị chứa các tài liệu về
một số công việc của hai ông tại các

cuộc họp của Liên minh những người

cộng sản, tổng hợp của Hiệp hội Dân

chủ Cologne và Liên minh Vienna.

Những người quan tâm đến hoạt

động chính trị và tạp chí của Marx

trong ” năm khởi nghĩa’ 1848”, sẽ tìm

thấy ở đây nhiều tài liệu vô giá để
nâng cao kiến thức của họ.

II. Tư Bản: Phê phán
chưa hoàn thành
Phong trào cách mạng nổi lên khắp

châu Âu vào năm 1848 đã bị đánh

bại trong một khoảng thời gian ngắn,

và vào năm 1849, sau hai lệnh trục

xuất khỏi Phổ và Pháp, Marx không
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còn lựa chọn nào khác hơn là phải

băng qua eo biển Manche. Ông ở lại

Anh như một người lưu vong và

không quốc tịch trong suốt phần đời

còn lại của mình, nhưng lệnh cấm

của châu Âu không thể giới hạn tài

năng của ông trong việc viết bài phê

phán kinh tế chính trị của mình. Vào

thời điểm đó, London là trung tâm

kinh tế và tài chính hàng đầu thế giới,

là ” tiền đề của vũ trụ địa lý ” (Marx

1978: 134), và có vị trí thuận lợi nhất

để quan sát sự phát triển kinh tế mới

nhất  của xã hội tư bản. Marx cũng

nhận việc trở thành phóng viên của

New-York Tribune, tờ báo có số
lượng phát hành lớn nhất tại Mỹ.

Trong nhiều năm, Marx đã chờ đợi

sự bùng nổ của một cuộc khủng

hoảng mới, và khi cuộc khủng hoảng

này thành hiện thực vào năm 1857,

ông đã dành nhiều thời gian của

mình để phân tích những đặc điểm

chính của nó. Tập I / 16, Artikel

Oktober 1857 bis Dezember 1858

(Marx và Engels 2018; 1181 ), bao

gồm 84 bài báo mà ông đã xuất bản.

Từ mùa thu năm 1857 đến cuối năm

1858 trên tờ New-York Tribune, bao

gồm những bài thể hiện những đánh

giá đầu tiên của ông đối với cuộc

khủng hoảng tài chính năm 1857.
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Nhật báo Mỹ thường in các bài xã

luận không ký tên, nhưng nghiên cứu

về ấn bản mới này của MEGA2 đã

làm cho nó có thể quy kết thêm hai

bài báo cho Marx, cũng như bổ sung

bốn bài đã được các biên tập viên

sửa đổi đáng kể và một bài nữa mà

vẫn chưa xác định được tác giả là ai.

Trong thời gian này Marx bị thúc đẩy

về kinh tế gia đình nên ông cũng

tham gia ủy ban biên tập của The

New American Cyclopædia và đồng ý

biên soạn một số mục cho dự án này

(MEGA2 tập I / 16 gồm 39 bài trong

số này). Mặc dù khoản thanh toán $2

cho mỗi trang là rất thấp nhưng nó

vẫn là một phần bổ sung cho tình

hình tài chính tồi tệ của ông lúc bấy

giờ. Hơn nữa, ông giao phần lớn

công việc cho Engels, để ông có thể
dành nhiều thời gian hơn cho các bài

viết về kinh tế của mình.

Công việc của Marx trong thời kỳ này

rất đáng chú ý và có phạm vi rộng

lớn. Cùng với những cam kết thực tế
của mình, từ tháng 8 năm 1857 đến

tháng 5 năm 1858, ông đã điền vào

tám cuốn sổ nổi tiếng được gọi là

Grundrisse. Nhưng ông cũng tự đặt

cho mình nhiệm vụ khó khăn là

nghiên cứu tương tự về cuộc khủng
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hoảng kinh tế thế giới lần thứ nhất.

Tập IV / 14, Exzerpte,

Zeitungsausschnitte und Notizen zur

Weltwirtschaftskrise (Krisen- hefte),

tháng 11 năm 1857 bis Februar 1858

(Marx 2017; 680), phần này bổ sung

vào kiến thức cho chúng ta một cách

rõ ràng và liên kết nhất về quá trình

sản xuất lý thuyết kinh tế của Marx.

Trong một bức thư gửi cho Engels

ngày 18 tháng 12 năm 1857, Marx

đã mô tả sự bùng nổ trong các hoạt

động sôi nổi của mình:

Tôi đang làm việc rất nhiều, theo luật

tôi đặt ra là làm việc cho đến 4 giờ
sáng. Tôi đang tham gia vào một

nhiệm vụ quan trọng kép: 1. Xây

dựng các phác thảo [Grundrisse] về
kinh tế chính trị. (Vì lợi ích của công

chúng, điều hoàn toàn cần thiết là

phải đi sâu tìm hiểu vấn đề, cũng

như đối với cá nhân tôi, để thoát khỏi

cơn ác mộng này.) 2. Cuộc khủng

hoảng hiện tại. Ngoài các bài báo

cho Tribune [New-York], tất cả những

gì tôi làm là ghi chép về nó, tuy

nhiên, việc này chiếm một khoảng

thời gian đáng cân nhắc. Tôi nghĩ
rằng, đối với số báo mùa xuân,

chúng ta phải làm một tập sách nhỏ
về cuộc khủng hoảng này như một

lời nhắc nhở với công chúng Đức
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rằng chúng ta vẫn đang tiếp tục làm

việc, và luôn như vậy. (Marx và

Engels 1983: 224)

Vì vậy, kế hoạch của Marx là thực

hiện đồng thời hai dự án: một tác

phẩm lý thuyết về sự phê phán

phương thức sản xuất tư bản chủ
nghĩa và một cuốn sách mang tính

thời sự nghiêm ngặt hơn về sự thăng

trầm của cuộc khủng hoảng đang

diễn ra. Đây là lý do tại sao trong cái

gọi là Sổ tay về khủng hoảng, không

giống như các tập tương tự trước đó,

Marx không biên soạn các phần trích

từ công trình của các nhà kinh tế học

khác mà thu thập một lượng lớn các

bản tin về sự sụp đổ của các ngân

hàng lớn, về sự thay đổi của giá thị
trường chứng khoán, những thay đổi

trong các mô hình thương mại, tỷ lệ
thất nghiệp và sản lượng công

nghiệp. Ông đặc biệt chú ý đến việc

phân biệt những phân tích của ông

với những phân tích của rất nhiều

người khác, cũng như những người

chỉ quy các cuộc khủng hoảng là do

việc cấp tín dụng sai và sự gia tăng

của hiện tượng đầu cơ. Marx đã chia

các ghi chú của mình cho ba cuốn

sổ riêng biệt. Trong cuốn đầu tiên và

ngắn nhất, mang tên ‘‘ 1857 France ’’,

ông thu thập dữ liệu về tình hình
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thương mại của Pháp và các chỉ số
đo lường chính do Ngân hàng Pháp

thực hiện. Cuốn thứ hai, “Cuốn sách

về cuộc khủng hoảng năm 1857″, dài

gần gấp đôi và chủ yếu đề cập đến

nước Anh và thị trường tiền tệ. Các

chủ đề tương tự cũng được trình bày

trong cuốn sổ thứ ba dài hơn một

chút, ‘‘ Sách về cuộc khủng hoảng

thương mại ’’, trong đó Marx chú

thích các dữ liệu và tin tức về quan

hệ lao động, sản xuất nguyên liệu thô

và thị trường lao động.

Công việc của Marx vẫn nghiêm túc

như mọi khi: ông sao chép từ hơn

một chục tạp chí và tờ báo, theo thứ
tự thời gian, những phần thú vị nhất

của nhiều bài báo và bất kỳ thông tin

nào khác mà ông có thể sử dụng để
tóm tắt những gì đang xảy ra. Mặc

dù ông cũng thường xuyên tham

khảo Morning Star, The Manchester

Guardian và The Times nhưng nguồn

chính của ông là The Economist –

một tuần thôi mà ông đã viết được

khoảng một nửa số ghi chú của

mình. Tất cả các phần trích dẫn

được biên dịch bằng tiếng Anh.

Trong những cuốn sổ ghi chép này,

Marx không gò bó mình trong việc

chép lại những bản tin chính liên

quan đến Mỹ  và Anh. Ông cũng theo
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dõi các sự kiện quan trọng nhất ở
các nước Châu Âu khác – đặc biệt là

Pháp, Đức, Áo, Ý, và Tây Ban Nha –

và dành sự quan tâm sâu sắc đến

các nơi trên thế giới, đặc biệt là Ấn

Độ và Trung Quốc, Viễn Đông, Ai

Cập, và thậm chí cả Brazil và Úc.

Nhiều tuần trôi qua, Marx từ bỏ ý

định xuất bản một cuốn sách về
cuộc khủng hoảng và tập trung toàn

bộ sức lực vào công trình lý thuyết

phê phán kinh tế chính trị mà theo

quan điểm của ông thì không thể
chậm trễ hơn nữa. Tuy nhiên, Sổ tay

về cuộc khủng hoảng vẫn đặc biệt

hữu ích trong việc bác bỏ một ý

tưởng sai lầm về những phỏng đoán

về Marx trong thời kỳ này. Trong một

bức thư ngày 16 tháng 1 năm 1858,

gửi cho Engels, ông viết rằng ” liên

quan đến phương pháp ” để sử dụng

cho công việc của mình ” Logic của

Hegel rất hữu ích cho ông ” và nói

thêm rằng ông muốn làm nổi bật nó ”

ở các khía cạnh hợp lý ” (Marx và

Engels 1983: 249). Trên cơ sở này,

một số người nghiên cứu công trình

của Marx đã kết luận rằng khi viết

cuốn Grundrisse, ông đã dành thời

gian đáng kể để nghiên cứu lối viết

luận của Hegel. Nhưng việc xuất bản

Tập IV / 14 nói rõ rằng mối quan tâm
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chính của ông vào thời điểm đó là

phân tích thực nghiệm các sự kiện

liên quan đến cuộc khủng hoảng

kinh tế lớn mà ông đã dự đoán từ rất

lâu.

Những nỗ lực không ngừng của Marx

để hoàn thành ” phê phán kinh tế
chính trị ” của ông cũng là chủ đề
chính của Tập III / 12, Tóm tắt, tháng

1 1862 đến tháng 9 năm 1864 (Marx

và Engels 2013; 1529 ) trong đó có

thư từ của ông bắt đầu từ năm 1862

cho đến khi thành lập Hiệp hội nam

giới lao động liên quốc gia. Sau đó

425 bức thư còn sót lại, 112 bức thư
trao đổi giữa Engels và Marx, trong

khi 35 bức thư được viết cho và 278

bức nhận được từ những người thứ
ba (227 bức trong nhóm này được

xuất bản lần đầu tiên ở ấn bản này).

Việc bao gồm ấn bản sau – sự khác

biệt đáng kể nhất so với tất cả các

ấn bản trước đã tạo thành một kho

tàng giàu có cho độc giả quan tâm,

cung cấp vô số thông tin mới về các

sự kiện và lý thuyết mà Marx và

Engels đã học được từ phụ nữ và

nam giới mà họ có một cam kết

chính trị chung.

Giống như tất cả các tập thư MEGA2

khác, tập này cũng kết thúc bằng
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một tập hợp các bức thư do Marx và

Engels viết, hoặc gửi cho nhau, Marx

và Engels không để lại nhiều dấu vết

chứng minh bản thân họ là chủ của

những bức thư. Những con số này

lên đến tổng số 125, gần một phần

tư số còn nguyên vẹn, và bao gồm

đầy đủ 57 bức do Marx viết. Trong

những trường hợp này, ngay cả
những nhà nghiên cứu khắt khe nhất

cũng không thể làm gì hơn là suy

đoán về các giả thuyết phỏng đoán

khác nhau.

Trong số các điểm thảo luận chính

trong thư từ của Marx từ đầu những

năm 1860 là Nội chiến Hoa Kỳ, cuộc

nổi dậy của người Ba Lan chống lại

sự chiếm đóng của Nga và sự ra đời

của Đảng Dân chủ Xã hội của Đức

lấy cảm hứng từ các nguyên tắc của

Ferdinand Lassalle. Tuy nhiên, một

chủ đề liên tục lặp đi lặp lại là cuộc

đấu tranh của ông đã đạt được tiến

bộ trong việc viết Capital.

Trong thời kỳ này, Marx đã đưa ra

một lĩnh vực nghiên cứu mới: ” Các lý

thuyết về giá trị thặng dư. ” Trong

hơn mười cuốn sổ ghi chép, ông đã

phân tích tỉ mỉ cách tiếp cận của các

nhà kinh tế học lớn trước ông, ý

tưởng cơ bản của ông là ” tất cả các
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nhà kinh tế học đều mắc lỗi, không

phải xem xét giá trị thặng dư ở dạng

thuần túy, mà ở dạng lợi nhuận và

địa tô cụ thể ” (Marx 1988: 348).

Trong khi đó, hoàn cảnh kinh tế của

Marx tiếp tục tuyệt vọng. Vào ngày

18 tháng 6 năm 1862, 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, và tôi

thực sự không thể trách cô ấy, vì

những sỉ nhục, dằn vặt và cảnh giác

mà một người phải trải qua. Trong

hoàn cảnh như vậy quả thực là

không thể diễn tả được. ” Tuy nhiên,

Marx đã cố gắng ” làm việc chăm chỉ
” và bày tỏ sự hài lòng với Engels: ”

Thật kỳ lạ, chất xám của tôi hoạt

động tốt hơn trong hoàn cảnh nghèo

đói xung quanh hơn nhiều năm qua” (

Marx và Engels 1985: 380). Vào ngày

10 tháng 9 cùng năm, Marx viết cho

Engels rằng ông có thể sẽ nhận được

một công việc ‘‘trong một văn phòng

đường sắt ’’ trong năm mới

(sđd.:417). Vào ngày 28 tháng 12,

ông ấy nhắc lại với người bạn của

mình Ludwig Kugel- mann rằng mọi

thứ đã trở nên tuyệt vọng đến mức

ông ấy đã ‘‘ quyết định trở thành một

‘người năng suất’ ’’; cuối cùng ông đã

không nhận được công việc đấy.
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Marx đã kể lại với lời châm biếm điển

hình của ông: ‘‘ May quá — hay có lẽ
tôi nên nói không may? —Tôi không

nhận được công việc vì chữ tôi xấu

quá ’’ (sđd.:436).

Cùng với những căng thẳng về tài

chính, Marx đã phải gánh chịu rất

nhiều vấn đề về sức khỏe. Tuy nhiên,

từ mùa hè năm 1863 đến tháng 12

năm 1865, ông bắt tay vào việc chỉnh

sửa thêm các phần khác nhau mà

ông đã quyết định chia nhỏ trong Tư
Bản. Cuối cùng, ông đã soạn thảo

được bản thảo đầu tiên của Tập Một;

bản thảo duy nhất của Tập ba, trong

đó ông trình bày mấu chốt duy nhất

của mình về quá trình hoàn chỉnh

của nền sản xuất tư bản chủ nghĩa;

và một phiên bản đầu tiên của Tập

hai, trình bày tổng quát đầu tiên về
quá trình luân chuyển của tư bản.

Tập II / 11 của MEGA2, Manuskripte

zum zweiten Buch des ” Kapitals, ”

1868 bis 1881 (Marx và Engels 2008;

1850), chứa tất cả các bản thảo cuối

cùng liên quan đến Tập hai của Tư
bản mà Marx đã soạn thảo từ năm

1868 đến 1881. Chín trong số mười

bản thảo này đã không được xuất

bản trước. Vào tháng 10 năm 1867,

Marx trở lại viết Capital, Tập hai,
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nhưng các vấn đề sức khỏe khác

nhau buộc ông phải gián đoạn đột

ngột. Vài tháng sau, sau gần ba năm

đã trôi qua kể từ khi tập 1 của ông

được xuất bản, ông mới có thể làm

việc trở lại. Marx đã hoàn thành hai

chương đầu tiên vào mùa xuân năm

1868, nhưng các nhóm bản thảo

khác khiến ông phải hoàn thành vào

cuối năm đó là 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. Phiên bản mới của

chương thứ ba đã được hoàn thiện

trong vòng hai năm tới. Tập II / 11

kết thúc với một số văn bản ngắn mà

lúc bấy giờ Marx đã rất già và ông đã

viết trong khoảng thời gian từ tháng

2 năm 1877 đến mùa xuân năm

1881.

Các bản thảo của Tư bản, Tập hai,

được giữ nguyên bất cứ thứ gì ngoại

trừ trạng thái dứt khoát trình bày một

số vấn đề lý thuyết. Tuy nhiên, phiên

bản cuối cùng của Tập hai đã được

Engels xuất bản vào năm 1885, và

hiện nó xuất hiện trong Tập II / 13

của MEGA2, mang tên Karl Marx:

Das Kapital: Kritik der Politischen O¨

konomie, Band Zweiter. Herausge-

geben von Friedrich Engels,

Hamburg 1885 (Marx 2008; 800).
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Cuối cùng, Tập II / 4.3, O¨

konomische Manu- skripte 1863–

1868, Teil 3 (Marx 2012; 1065 ), [7]

hoàn thành phần thứ hai của một

phần nhỏ của văn bản này gần đây

đã được dịch sang tiếng Anh với tên

gọi ‘‘ Marx’s Economic Manuscript of

1867–68 (Excerpt) ’’ (Marx 2019).

MEGA2 Tập này, nối tiếp II / 4.1 và II

/ 4.2 trong loạt trước, [8] gồm 15 bản

thảo chưa được xuất bản cho đến

nay từ mùa thu năm 1867 đến cuối

năm 1868. Bảy trong số này là các

mảnh bản thảo của Capital, Tập ba;

chúng có một công cụ tính toán rất

rời rạc, và Marx không bao giờ cập

nhật chúng theo cách phản ánh sự
tiến bộ trong nghiên cứu của ông. Ba

phần khác liên quan đến Tập Hai,

trong khi năm phần còn lại giải quyết

các vấn đề liên quan đến sự phụ
thuộc lẫn nhau giữa Tập Hai và Ba và

bao gồm các bình luận về các đoạn

trích từ các tác phẩm của Adam

Smith và Thomas Malthus. Những

thứ này đặc biệt kích thích đối với

các nhà kinh tế quan tâm đến lý

thuyết của Marx về tỷ suất lợi nhuận

và những ý tưởng của ông về lý

thuyết giá cả. Các nghiên cứu ngữ
văn liên quan đến phần trước của tập

này cũng đã chỉ ra rằng bản thảo gốc
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của Capital, Tập Một (trong đó ”

Chương Sáu: Kết quả của Quy trình

Sản xuất Ngay lập tức ” từng được

coi là phần duy nhất còn sót lại)  có

từ giai đoạn 1863–64, và rằng Marx

đã cắt và dán nó vào bản sao ông

chuẩn bị xuất bản. [9]

Với việc xuất bản MEGA2 tập II / 4.3,

tất cả các văn bản phụ trợ liên quan

đến Capital đã được cung cấp, từ
cuốn ” Giới thiệu ” nổi tiếng, được

viết vào tháng 7 năm 1857 – những

sự sụp đổ lớn nhất trong thời kỳ tồn

tại của chủ nghĩa tư bản, cho đến

những mảnh cuối cùng được phát

hành vào mùa xuân năm 1881.

Chúng ta đang nói đến 15 tập cùng

với rất nhiều cuốn sách bổ sung

cồng kềnh tạo thành một bộ máy

phê phán đáng gờm cho văn bản

chính. Chúng bao gồm tất cả các

bản thảo từ cuối những năm 1850 và

đầu những năm 1860, phiên bản đầu

tiên của Capital xuất bản năm 1867

(các phần trong số đó sẽ được sửa

đổi trong các lần xuất bản tiếp theo),

bản dịch tiếng Pháp được Marx viết

xuất hiện từ năm 1872 đến năm

1875, và tất cả những thay đổi mà

Engels đã thực hiện cho các bản

thảo của Tập hai và ba đã khiến cho

quá trình biên soạn Tư Bản bị lệch.
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Nó không phải cường điệu khi nói

rằng chỉ đến bây giờ chúng ta mới có

thể hiểu đầy đủ về giá trị, giới hạn và

sự chưa hoàn thiện của các tác

phẩm của Marx

Công việc biên tập mà Engels đảm

nhận sau cái chết của bạn mình để
chuẩn bị cho các phần chưa hoàn

thành của Capital để xuất bản là vô

cùng phức tạp. Các kịch bản, bản

nháp và các đoạn nhỏ khác nhau của

các Tập Hai và Ba, được viết từ năm

1864 đến năm 1881, tương ứng với

khoảng 2.350 trang của MEGA2.

Engels đã xuất bản thành công Tập

hai vào năm 1885 và Tập ba vào

năm 1894. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng

hai tập này xuất hiện từ việc tái thiết

các văn bản không hoàn chỉnh,

thường bao gồm các tài liệu không

đồng nhất. Chúng được viết trong

hơn một khoảng thời gian và do đó

bao gồm các phiên bản khác nhau,

và đôi khi mâu thuẫn các ý tưởng

của Marx.

III. Quốc tế, các
nghiên cứu của Marx
về tư bản, và các
công trình nghiên
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cứu cuối cùng của
Engels
Ngay sau khi xuất bản Tư bản, Marx

tiếp tục hoạt động dân quân và cam

kết không ngừng với công việc của

Hiệp hội những người đàn ông làm

việc quốc tế. Giai đoạn này trong tiểu

sử chính trị của ông được ghi lại

trong Tập I / 21, Werke, Artikel,

Entwurfe, tháng 9 năm 1867 đến

tháng 3 1871 (Marx và Engels 2009;

2.432), trong đó có hơn 150 văn bản

và tài liệu cho giai đoạn này từ năm

1867 đến năm 1871, cũng như biên

bản của 169 cuộc họp của Đại hội

đồng ở London trong đó Marx đã đề
cập đến (bị bỏ qua trong tất cả các

ấn bản trước đó của các tác phẩm

của Marx và Engels [10]) . Như vậy,

nó cung cấp tài liệu nghiên cứu cho

những năm quan trọng trong cuộc

đời của Quốc tế. Ngay từ những ngày

đầu tiên, vào năm 1864, những ý

tưởng của Pierre-Joseph Proudhon

đã trở thành bá chủ ở Pháp, nói tiếng

Pháp, Thụy Sĩ, và Bỉ, và những người

theo chủ nghĩa tương hỗ – cái tên

mà những người theo tư tưởng của

ông tự phong và cho rằng họ là cánh

ôn hòa nhất của Quốc tế. Cực kỳ thù

địch với sự can thiệp của nhà nước
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vào bất kỳ lĩnh vực nào, họ phản đối

xã hội hóa ruộng đất và tư liệu sản

xuất cũng như mọi hành vi sử dụng

đình công làm vũ khí. Các văn bản

được xuất bản trong tập này cho

thấy Marx đã đóng một vai trò quan

trọng như thế nào trong cuộc đấu

tranh lâu dài nhằm giảm bớt ảnh

hưởng của Proudhon ở Quốc tế.

Chúng bao gồm các tài liệu liên quan

đến việc chuẩn bị các đại hội

Brussels (1868) và Basel (1869), nơi

Liên bang đưa ra tuyên bố rõ ràng

đầu tiên về việc xã hội hóa các

phương tiện sản xuất của các cơ
quan nhà nước và ủng hộ quyền xóa

bỏ quyền sở hữu cá nhân đối với đất

đai. Điều này đánh dấu một thắng lợi

quan trọng của Marx và sự xuất hiện

đầu tiên của các nguyên tắc xã hội

chủ nghĩa trong chương trình chính

trị của một tổ chức công nhân lớn.

Ngoài chương trình chính trị của

Hiệp hội Lao động Quốc tế, cuối

những năm 1860 và đầu những năm

1870 có rất nhiều xung đột xã hội.

Nhiều công nhân tham gia các hoạt

động phản đối đã quyết định liên lạc

với Quốc tế, tổ chức có tiếng tăm

ngày càng lan rộng, và yêu cầu tổ
chức này ủng hộ các cuộc đấu tranh

của họ. Thời kỳ này cũng chứng kiến 
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sự ra đời của một số bộ phận IWMA

của công nhân Ireland ở Anh. Marx

đã lo lắng về sự chia rẽ mà chủ
nghĩa dân tộc bạo lực đã tạo ra trong

hàng ngũ giới tư sản, và trong một

tài liệu được gọi là ” Hiệp hội bí mật

”, ông nhấn mạnh rằng ” giai cấp tư
sản Anh không chỉ bóc lột sự khốn

cùng của người Ireland để kìm hãm

tầng lớp lao động ở Anh bằng cách

cưỡng bức nhập cư của những người

Ireland nghèo ”; nó cũng đã chứng tỏ
có thể chia công nhân ‘‘ thành hai

phe thù địch ’’ (Marx 1985: 120).

Theo quan điểm của ông, ‘‘ một quốc

gia nô lệ cho một quốc gia khác thì

sẽ tự rèn giũa cho chính mình xiềng

xích ’’ (sđd.). Và cuộc đấu tranh giai

cấp không thể trốn tránh một vấn đề
quyết định như vậy. Một chủ đề
chính khác trong tập sách, được đặc

biệt chú ý trong các bài viết của

Engels trong The Pall Mall Gazette,

là sự phản đối cuộc chiến tranh

Pháp-Phổ 1870–71.

Công việc của Marx trong Hiệp hội

những người đàn ông làm việc quốc

tế kéo dài từ năm 1864 đến năm

1872 và Tập IV / 18 hoàn toàn mới,

Exzerpte und Notizen, Februar 1864

bis Oktober 1868, tháng 11 năm

1869, Ma¨rz, April, Juni 1870,
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Dezember 1872 (Marx và Engels

2019; 1294) cung cấp phần chưa biết

cho đến nay của các nghiên cứu mà

ông đã thực hiện trong những năm

đó. Nghiên cứu của Marx diễn ra gần

đồng thời với việc in Tập một của Tư
bản hoặc sau năm 1867 khi ông

chuẩn bị xuất bản Tập hai và ba. Tập

MEGA2 này bao gồm năm cuốn sách

trích dẫn và bốn cuốn sổ ghi chép

tóm tắt của hơn một trăm tác phẩm

đã xuất bản, báo cáo về các cuộc

tranh luận của quốc hội và các bài

báo tạp chí. Phần lớn và quan trọng

nhất về mặt lý thuyết của những tài

liệu này liên quan đến nghiên cứu

của Marx về nông nghiệp, lợi ích

chính của ông ở đây là tiền thuê mặt

bằng, khoa học tự nhiên, điều kiện

nông nghiệp ở các nước châu Âu

khác nhau và Hoa Kỳ, Nga, Nhật Bản

và Ấn Độ, và các hệ thống sở hữu đất

đai trong các xã hội tiền tư bản.

Marx chăm chú đọc Hóa học trong

Ứng dụng của nó vào Nông nghiệp

và Sinh lý học (1843), một công trình

của nhà khoa học người Đức Justus

von Liebig mà ông cho là cần thiết vì

nó cho phép ông sửa đổi niềm tin

trước đây của mình rằng những

khám phá khoa học của nông nghiệp

hiện đại đã giải quyết được vấn đề
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bổ sung đất. Kể từ đó, ông ngày

càng quan tâm sâu sắc đến cái mà

ngày nay chúng ta gọi là ” sinh thái

học ”, đặc biệt là xói mòn đất và phá

rừng. Trong số những cuốn sách

khác gây ấn tượng mạnh mẽ với

Marx trong thời kỳ này, một vị trí đặc

biệt được giao cho phần “Giới thiệu

về lịch sử hình thành của Đức, Nông

trại, Làng, Thị trấn và Cơ quan Công

quyền (1854)” của nhà lý luận chính

trị và pháp lý. nhà sử học Georg

Ludwig von Maurer. Trong một bức

thư gửi cho Engels vào ngày 25

tháng 3 năm 1868, ông nói rằng ông

đã tìm thấy những cuốn sách của

Maurer ” cực kỳ quan trọng ”, vì

chúng tiếp cận theo một cách hoàn

toàn khác ” không chỉ thời nguyên

thủy mà còn toàn bộ quá trình phát

triển sau này của các thành phố đế
quốc tự do, của các chủ điền trang

có quyền miễn trừ, quyền công

quyền, và cuộc đấu tranh giữa nông

nô tự do và chế độ nông nô ” (Marx

và Engels 1987: 557). Marx tiếp tục

tán thành sự chứng minh của Maurer

rằng tài sản tư nhân về đất đai thuộc

về một giai đoạn lịch sử chính xác và

không thể được coi là tài sản tự
nhiên của nền văn minh nhân loại.

Cuối cùng, Marx đã đi sâu nghiên
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cứu ba tác phẩm tienesg Đức của

Karl Fraas: Khí hậu và thế giới rau

quả xuyên suốt các thời đại, Lịch sử
của cả hai (1847), Lịch sử nông

nghiệp (1852), và Bản chất của nông

nghiệp (1857). Ông thấy cuốn đầu

tiên trong số này ” rất thú vị ”, đặc

biệt đánh giá cao phần mà Fraas đã

chứng minh rằng ” sự thay đổi khí

hậu và thực vật trong thời kỳ lịch sử.

” Ông mô tả tác giả là ” một người

theo thuyết Darwin trước Darwin, ”

người thừa nhận rằng ” tất cả các

loài đã phát triển trong thời gian lịch

sử.” Marx cũng bị ấn tượng bởi

những cân nhắc sinh thái của Fraas

và mối quan tâm liên quan của ông

rằng ” trồng trọt – khi nó tiến hành

trong quá trình sinh trưởng tự nhiên

và không được kiểm soát một cách

có ý thức sắp xếp đằng sau” (với tư
cách là một nhà tư sản, ông đương

nhiên là không đạt đến điểm này).

Marx có thể phát hiện ra trong tất cả
những điều này ” một khuynh hướng

xã hội chủ nghĩa vô thức ” (Marx và

Engels 1987: 558–59).

Sau khi xuất bản cái gọi là Sổ tay về
Nông nghiệp, có thể lập luận với

nhiều bằng chứng hơn trước rằng

sinh thái học có thể đóng một vai trò

lớn hơn nhiều trong suy nghĩ của
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Marx nếu ông có đủ năng lượng để
hoàn thành hai tập cuối cùng của Tư
bản.[11] Tất nhiên, phê bình sinh thái

của Marx là phản kỹ thuật số vì lực

đẩy của nó và, ngoài những hy vọng

mà ông đặt vào tiến bộ khoa học,

liên quan đến việc đặt câu hỏi về
phương thức sản xuất nói chung.

Quy mô các nghiên cứu của Marx

trong khoa học tự nhiên đã trở nên rõ

ràng hoàn toàn kể từ khi xuất bản

MEGA2 tập IV / 26, Exzerpte und

Notizen zur Geologie, Mineralogie

und Agrikulturchemie, tháng 3 đến

tháng 9 năm 1878 (Marx 2011;

1104). Vào mùa xuân và mùa hè

năm 1878, địa chất, khoáng vật học

và hóa học nông nghiệp là trọng tâm

trong các nghiên cứu của Marx hơn

là kinh tế chính trị. Ông đã biên soạn

các phần trích dẫn từ một số cuốn

sách, bao gồm Lịch sử Tự nhiên của

Nguyên liệu Thương mại (1872) của

John Yeats, Sách về Tự nhiên (1848)

của nhà hóa học Frie-drich

Schoedler, và Các yếu tố của Hóa

học và Địa chất Nông nghiệp (1856 ),

bởi nhà hóa học và nhà khoáng vật

học James Johnston. Giữa tháng 6

và đầu tháng 9, ông đang vật lộn với

cuốn Sổ tay hướng dẫn học sinh của

Joseph Jukes về Địa Lý (1857) (xem
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Marx 2011: 139–679), từ đó ông đã

sao chép số lượng lớn nhất các phần

trích dẫn. Trọng tâm chính của

chúng là các câu hỏi về phương

pháp luận khoa học, các giai đoạn

phát triển của địa chất như một

ngành và tính hữu ích của nó đối với

sản xuất công nghiệp và nông

nghiệp.

Những hiểu biết như vậy đã đánh

thức trong Marx nhu cầu phát triển

các ý tưởng của ông về lợi nhuận,

mà lần cuối cùng đã chiếm lĩnh ông

một cách sâu sắc vào giữa những

năm 1860, khi ông viết bản thảo của

phần ” Sự chuyển đổi của lợi nhuận

thặng dư thành tiền thuê đất. ”trong

Tư Bản, Tập ba. Một số bản tóm tắt

của các văn bản khoa học tự nhiên

có có ích rất lớn cho tài liệu mà ông

đang nghiên cứu. Nhưng các đoạn

trích khác, hướng nhiều hơn đến các

khía cạnh lý thuyết, được dùng để
hoàn thành Tập Ba. Engels sau này

nhắc lại rằng Marx đã ‘‘ tiêm vào đầu.

. . thời tiền sử, nông học, quyền sở
hữu đất của Nga và Mỹ, địa chất, v.v.,

đặc biệt để giải quyết vấn đề lý

thuyết ở một mức độ nào đó. . . đã

được nhắc đến, bao gồm cả phần

tiền thuê mặt bằng trong Tập III của

Tư bản ” (Engels 1990b: 341) .[12]
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Các tập này của MEGA2 đều quan

trọng hơn vì chúng dùng để làm các

tin đồn huyền thoại, được lặp lại

trong một số tiểu sử và nghiên cứu

về Marx, rằng sau Tư bản, ông đã

thỏa mãn trí tò mò về trí tuệ của

mình và hoàn toàn từ bỏ việc học và

nghiên cứu mới. [13]

Ba cuốn sách của MEGA2 được xuất

bản trong thập kỷ trước liên quan

đến tác phẩm quá cố của Engels.

Tập I / 30, Werke, Artikel, Entwurfe

Mai 1883 bis tháng 9 năm 1886

(Engels 2011; 1154) chứa 43 văn bản

mà ông đã viết trong ba năm sau khi

Marx qua đời. Trong số 29 tờ quan

trọng nhất trong số này, 17 bài bao

gồm các bài báo đã xuất hiện trên

một số tờ báo chính của báo chí giai

cấp công nhân châu Âu. Vì trong thời

kỳ này, ông chủ yếu chăm chú vào

việc biên tập các bản thảo Tư bản

chưa hoàn chỉnh của Marx, nhưng

Engels vẫn không bỏ qua việc can

thiệp vào một loạt các vấn đề lý luận

và chính trị đang nhức nhối. Ông

cũng đưa ra một tác phẩm luận

chiến nhằm vào sự trỗi dậy của chủ
nghĩa lý tưởng trong giới học thuật

Đức, Ludwig Feuerbach và Sự cáo

chung của triết học cổ điển Đức. [14]

văn bản khác, được xuất bản dưới
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dạng phụ lục trong tập MEGA2 này,

là một số bản dịch của chính Engels

và một loạt bài báo có chữ ký của

các tác giả khác, những người được

hưởng lợi từ sự cộng tác của ông.

MEGA2 cũng đã xuất bản một bộ thư
từ mới của Engels. Tập III / 30,

Briefwechsel Oktober 1889 bis tháng

11 năm 1890 (Engels 2013; 1512

trang), chứa 406 lá thư còn sót lại

trong tổng số 500 lá thư trở lên mà

ông đã viết trong khoảng thời gian từ
tháng 10 năm 1889 đến tháng 11

năm 1890. Hơn nữa, lần đầu tiên việc

đưa vào các bức thư từ những người

có liên quan khác đã đánh giá cao

hơn nữa những đóng góp mà Engels

đã đóng góp vào sự phát triển của

các đảng công nhân ở Đức, Pháp và

Anh, trên một loạt các vấn đề lý luận

và tổ chức. Một số nội dung được đề
cập liên quan đến sự ra đời và nhiều

cuộc tranh luận đang diễn ra ở Quốc

tế thứ hai, đại hội thành lập diễn ra

vào ngày 14 tháng 7 năm 1889.



16/4/22, 4:43 pmHỒ SƠ CÁ NHÂN MỚI CỦA MARX ÐƯỢC TIẾT LỘ SAU TUYỂN TẬP MARX – ENGELS (MEGA 2) – VNYoungMarxist

Page 39 of 58https://vnmarxist.com/post-1398.html

Cuối cùng, Tập I / 32, Werke, Artikel,

Entwurfe Marz 1891 bis tháng 8 năm

1895 (Engels 2010; 1590), tập hợp

các bài viết trong bốn năm rưỡi cuối

đời của Engels. Có một số tạp chí

dành cho các tờ báo xã hội chủ
nghĩa lớn thời bấy giờ, bao gồm Die

Neue Zeit, Le Socialiste, và Critica

Sociale, nhưng cũng có phần mở đầu

và lời nói sau cho các bản tái bản

khác nhau các tác phẩm của Marx

và Engels, bản chép lại các bài phát

biểu , các cuộc phỏng vấn và lời

chào tới các đại hội quốc hội, tường

thuật các cuộc trò chuyện, các tài

liệu mà Engels đã soạn thảo cùng

với những người khác, và một số bản

dịch.

Do đó, ba tập sách này sẽ tỏ ra rất

hữu ích cho việc nghiên cứu sâu hơn

về những đóng góp về lý luận và

chính trị muộn của ông. Nhiều ấn

phẩm và hội nghị quốc tế được lên

kế hoạch cho kỷ niệm hai trăm năm
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ngày sinh của ông (1820–2020).

Mặc dù Engels sẽ không thể hiểu

được hết Marx sau mười hai năm khi

Marx qua đời, nhưng ông đã cống

hiến sức lực của mình cho việc

truyền bá chủ nghĩa Marx.

IV. Một Marx khác?

Vì sao khi xem xét lại các phê phán

lịch sử trong tác phẩm của Marx đã

khiến ông nổi lên trở lại? Ở một số
khía cạnh nhất định, ông khác với

nhà tư tưởng Mác mà nhiều người

theo và những người chống đối đã

trình bày trong nhiều năm — không

nói đến những bức tượng đá được

tìm thấy ở các quảng trường công

cộng dưới chế độ không tự do của

Đông Âu.  Mặt khác, sẽ gây hiểu lầm

khi những người quá phấn khích tung

hô rằng ” Marx chưa được biết đến ”

sau khi mỗi văn bản mới xuất hiện

lần đầu tiên như các nghiên cứu gần

đây đã đảo lộn mọi thứ mà thế giới

vốn đã biết về ông. Điều mà MEGA2

cung cấp, đúng hơn, là cơ sở văn bản

để suy nghĩ lại về một Marx khác

biệt: không khác biệt bởi vì cuộc đấu

tranh giai cấp đã loại bỏ tư tưởng

của ông ấy (như một số học giả
mong muốn, trong một biến thể của

khúc ca cũ tác biệt ” nhà kinh tế học
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Marx ” ra và chống lại’ ‘nhà chính trị
gia Marx’ , hay một “triết gia Marx”)

và cố gắng thuyết phục mọi người

rằng ông không có viết cái này,

không có viết cái kia; những người đã

được chuyển đổi Marx thành một kẻ
giáo điều, thành kẻ thù truyền kiếp

của “chủ nghĩa xã hội thực sự đang

tồn tại”, chỉ biết giải quyết xung đột

giai cấp.

Những tiến bộ mới đạt được trong

các nghiên cứu của Marx cho thấy

rằng việc chú giải công trình của

Marx, cũng như nhiều lần khác trong

quá khứ, ngày càng trở nên tinh vi

hơn. Trong một thời gian dài, nhiều

người theo chủ nghĩa Marx đã đánh

giá cao các tác phẩm của Marx thời

trẻ — chủ yếu là Bản thảo kinh tế và

triết học năm 1844 và Hệ tư tưởng

Đức — trong khi Tuyên ngôn của

Đảng cộng sản vẫn là văn bản được

đọc và trích dẫn rộng rãi nhất của

ông. Tuy nhiên, trong những tác

phẩm đầu tiên đó, người ta tìm thấy

nhiều ý tưởng đã được thay thế trong

tác phẩm sau này của ông. Trong

một thời gian dài, khó khăn khi tiếp

cận các tác phẩm nghiên cứu của

Marx trong hai thập kỷ cuối đời của

ông đã cản trở kiến thức của chúng

ta về những thành tựu quan trọng
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mà ông đã đạt được. Nhưng trên hết

là ở Tư bản và những bản thảo sơ bộ
của nó, cũng như trong những

nghiên cứu trong những năm cuối

của ông, mà chúng ta tìm thấy

những phản ánh quý giá nhất về sự
phê phán xã hội tư sản. Những điều

này phản ánh kết luận cuối cùng,

mặc dù không phải là cuối cùng, mà

Marx đã đưa ra. Nếu được xem xét

một cách nghiêm túc dưới ánh sáng

của những thay đổi trên thế giới kể
từ khi ông qua đời, chúng có thể vẫn

sẽ hữu ích cho nhiệm vụ lý thuyết

hóa, sau những thất bại của thế kỷ
XX, một mô hình kinh tế – xã hội

thay thế cho chủ nghĩa tư bản.

Ấn bản MEGA2 đã đưa ra lời nói dối

cho tất cả những tuyên bố rằng Marx

là một nhà tư tưởng, người đã luôn

được biết đến như “Thế này, thế kia”.

Vẫn còn rất nhiều điều để học hỏi từ
Marx. Ngày nay, có thể làm được

điều này bằng cách nghiên cứu

không chỉ những gì ông đã viết trong

các tác phẩm đã xuất bản của mình

mà còn cả những câu hỏi và nghi

ngờ trong các bản thảo chưa hoàn

thành của ông.

Chú thích:Chú thích:
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[1] Trong số các tác phẩm chính gần

đây đánh dấu sự quan tâm trở lại

này, xem Musto 2020a.

[2] Tomes II / 4.1 và II / 4.2 đã được

xuất bản trước sự gián đoạn của

MEGA2, trong khi Tome II / 4.3 ra

mắt vào năm 2012. Cuốn sách gồm

ba phần này nâng tổng số tập

MEGA2 đã xuất bản lên 67 kể từ năm

1975. Trong tương lai, một số tập

tiếp theo sẽ chỉ được xuất bản trong

dạng in nghiêng.

[3] Đặc biệt liên quan đến nội dung

thư viện Marx là việc xuất bản tập

MEGA2. IV / 32, Die Bibliotheken von

Karl Marx và Friedrich Engels (Marx

và Engels 1999), bao gồm một mục

lục 1.450 cuốn sách (trong tổng số
2.100 tập) — 2/3 trong số đó thuộc

sở hữu của Marx và Engels. Việc

biên soạn này trình bày tất cả các

trang của mỗi tập mà Marx và

Engels đã để lại chú thích và phần lề.

[4] Để xem lại tất cả 13 tập MEGA2

xuất bản từ 1998 — năm bắt đầu

xuất bản lại — đến 2007, hãy xem

Musto 2007. Trong tiểu luận đánh

giá này, thảo luận về 15 tập — tổng

cộng 20.508 trang — đã xuất bản

giữa năm 2008 và 2019.
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[5] Trên thực tế, Engels đã sử dụng

cách diễn đạt này vào năm 1859,

trong bài phê bình cuốn sách Đóng

góp vào phê phán kinh tế chính trị
của Marx, nhưng bài báo không có

tiếng vang và thuật ngữ này chỉ bắt

đầu được lưu hành sau khi xuất bản

cuốn sách của ông Ludwig

Feuerbach và Kết thúc Triết học cổ
điển Đức.

[6] Một vài năm trước khi xuất bản

MEGA2 tập I / 5, trên cơ sở ấn bản

tiếng Đức của cuốn Tư tưởng Marx /

Engels / Weydemeyer Die Deutsche

Ideologie: Artikel, Druck- vorlagen,

Entwurfe, Reinschriariesfragmente

und Notizen zu I. Feuerbach und II

Sankt Bruno, xuất hiện như một số
đặc biệt (tập 2003) của Marx-Engels

Jahrbuch, Terrell Carver và David

Blank (2014) đã cung cấp một ấn

bản tiếng Anh mới của cái gọi là ”

Chương về Feuerbach. ” Hai tác giả
tranh cãi về độ trung thực tối đa với

bản gốc, hơn nữa còn chỉ trích ấn

bản của Marx-Engels Jahr-buch

(hiện được kết hợp trong MEGA2

quyển I / 5) với lý do rằng, phù hợp

với các nhà biên tập thế kỷ hai mươi,

nó sắp xếp các bản thảo rời rạc như
thể chúng tạo thành bản thảo của

một tác phẩm gắn kết hoàn chỉnh.
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[7] Một phần nhỏ của văn bản này

gần đây đã được dịch sang tiếng Anh

với tên gọi ‘‘ Marx’s Economic

Manuscript of 1867–68 (Excerpt) ’’

(Marx 2019).

[8] Tập II / 4.2 gần đây đã được dịch

sang tiếng Anh với tên Fred Moseley

(ed.), Bản thảo kinh tế của Marx năm

1864–1865 (2015).

[9] Xem Carl-Erich Vollgraf, ‘‘ Einfu¨

hrung, ’’ trong MEGA2 vol. II / 4.3:

421–74 (Marx 2012).

[10] Một số trong số chúng — như
các nghị quyết và quyết nghị được

trình bày trước các đại hội của Liên

quốc gia — thay vào đó đã được đưa

vào tuyển tập Công nhân Đoàn Kết!

Quốc tế 150 năm sau (Musto 2014),

xuất hiện nhân dịp kỷ niệm 150 năm

thành lập tổ chức này

[11] Về những câu hỏi này, hãy xem

thêm tác phẩm của Kohei Saito (một

trong những người biên tập MEGA2

tập IV / 18), Chủ nghĩa kinh tế xã hội

của Karl Marx: Tư bản, Bản chất và

Phê bình Chưa hoàn thiện về Kinh tế
Chính trị (2017).

[12] Mối quan tâm lớn của Marx đối

với khoa học tự nhiên, trong một thời
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gian dài hầu như hoàn toàn không

được biết đến, cũng được thể hiện rõ

trong MEGA2 tập IV / 31, Nat-

urwissenschaftliche Exzerpte und

Notizen, Mitte 1877 bis Anfang 1883

(Marx và Engels 1999), trình bày các

ghi chú về hóa học hữu cơ và vô cơ
do Marx thực hiện sau năm 1877.

[13] Xem Marcello Musto, Những

năm cuối cùng của Karl Marx: Tiểu

sử trí thức (2020b). Một cột mốc

quan trọng sẽ là việc xuất bản bộ
sách do David Smith biên tập, Marx’s

World: Global Society và Capital

Accumulation in Marx’s Late

Manuscripts (xuất bản năm 2021).
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