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W wieku 17 lat podjął studia na Uniwersytecie w Bonn. Studiował filozofię i literaturę.
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Jenny von Westphalen (1814-1881) – 
żona Marksa. Zaręczyli się w lecie 
1836 roku, a pobrali 19 czerwca 1843 
roku w kościele protestanckim w Bad 
Kreuznach.

Rękopisy ekonomiczno-filozoficzne z roku 1844, w których Marks m.in. krytykuje Hegla
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Strona tytułowa pierwszego 
wydania Manifestu 
komunistycznego, Londyn 1848

We wrześniu 1844 roku Marks poznał Fryderyka Engelsa. 
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W 1849 roku Marks przeprowadza się do Londynu. 
W mieście tym, wielokrotnie zmieniając adresy, 
spędzi resztę życia. Na fotografii dom przy 28 Dean 
Street, w którym Marks mieszkał z rodziną w dwóch 
małych pokojach w latach 1851-1856. W tym czasie 
zmarło troje z dzieci Jenny i Karola.
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The Round Reading Room w British Museum – jedno z ulubionych 
miejsc pracy Marksa (najbardziej lubił miejsce nr G7). To tu pracował 
nad Kapitałem.



19 maja 1864. Dagerotypowe zdjęcie 
zostało prawdopodobnie wykonane 
podczas czterodniowej wizyty Engelsa 
w Londynie. Przedstawia Engelsa oraz 
Marksa z trzema córkami: Jenny, 
Eleanor i Laurą.
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Karta tytułowa I tomu Das Kapital. Kritik der 
politischen Oekonomie – głównego dzieła Karola 
Marksa, Hamburg 1867. Dwa pozostały tomy 
zostały wydane przez Engelsa po śmierci 
Marksa.

Karol Marks zmarł 14 marca 1883 roku w Londynie. Wraz ze zmarłą dwa lata wcześniej żoną 
został pochowany na Highgate Cemetery. W 1956 roku dzięki staraniom Komunistycznej Partii 
Wielkiej Brytanii przeniesiono szczątki Marksa i jego rodziny do nowego grobu usytuowanego we 
wschodniej części cmentarza.
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Birmingham, początek XX wieku, kobiety pracujące w fabryce
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Pochód pierwszomajowy. Na portretach: Marks, Engels, Lenin i Stalin, w skrócie – MELS. W 
latach 50. dwudziestego wieku niektórzy komuniści takie imię nadawali swoim dzieciom. 

ZSRR, rok 1954, jeden z licznych obozów koncentracyjnych dla „wrogich klas społecznych”.
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Z okazji dwusetnej rocznicy urodzin Karola Marksa odsłonięto w Trewirze jego pomnik. Wykonany 
z brązu monument o wysokości pięciu i pół metra miastu urodzin Marksa podarowała Chińska 
Republika Ludowa.

Lev Kerbel pracuje nad pomnikiem 
Karola Marksa, który został odsłonięty 
9 października 1971 roku 
w Karl-Marx-Stadt w NRD 
(obecnie Chemnitz).
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Gumowe kaczuszki – Karl Marx w cenie 5,90 euro

Awers i rewers banknotu 
o nominale 0 euro, 
wyemitowanego z okazji 
dwusetnej rocznicy 
urodzin Marksa.
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